
 

 

 
PROTOKOLA KOPSAVILKUMA PROJEKTS 

 
Darba grupa “ES pasaulē”, 

ko vada Asees Ahuja (SE) 2022. gada 25. martā plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.00–16.00. 
 

Sanāksmes atklāšana 

Priekšsēdētāja Asees Ahuja, Zviedrijas Premjerministra biroja direktore, sveica grupu un ieņēma savu 
oficiālo darba grupas priekšsēdētājas vietu, aizstājot Zviedrijas ministru Hans Dahlgren. Viņa uzsvēra, ka 
šajā procesā galvenā uzmanība ir pievērsta pilsoņiem, un to, ka, ņemot vērā Zviedrijas valdības piešķirtās 
pilnvaras, viņas kā priekšsēdētājas loma būs veicināt grupas apspriedes. Viņa arī informēja dalībniekus, ka 
ministrs H. Dahlgren arī turpmāk cieši sekos līdzi darba grupas un konferences darbam un turpinās ieņemt 
konferences valdes locekļa amatu.  

A. Ahuja iepazīstināja ar dokumentiem, kuros izklāstīts diskusiju pamats, un pievērsās bažām attiecībā uz 
metodiku un turpmākajiem pasākumiem. Grupa vienojās par turpmāko virzību, tomēr uzsvēra, ka pilsoņu 
ieteikumiem vajadzētu būt visu grupas darba rezultātu pamatam. Sekretariāts un pilsoņu puse uzņemsies 
atbildību par jebkādu pārstrādāšanu, ņemot vērā darba grupas ieguldījumu, tādējādi turpinot abu pušu jau 
pirms sanāksmes sākto praksi.  

Pēc tam uzstājās darba grupas runaspersona Mansef Campos, kurš iepazīstināja ar piecām pilsoņu 
izveidotajām kopām un attiecīgajiem sekretariāta sagatavotajiem provizoriskajiem priekšlikumu projektiem:  

I kopa: samazināt ES atkarību no ārvalstu dalībniekiem;  
II kopa: standartu noteikšana ES un ārpus tās;  
III kopa: lēmumu pieņemšana un kohēzija Savienībā;  
IV kopa: ES pārredzamība un tās attiecības ar pilsoņiem un dalībvalstīm;  
V kopa: ES kā spēcīga dalībniece pasaules arēnā. 
 

I kopa 

Saistībā ar to, lai mazinātu ES atkarību no ārvalstu dalībniekiem, galvenā uzmanība tika pievērsta 
stratēģiskajai autonomijai. Pilsoņi uzsvēra, ka arī pārējiem konferences elementiem ir jāiesaistās visu 
priekšlikumu izstrādē. Runaspersona uzstājās, lai iepazīstinātu ar labojumiem un papildinājumiem, kurus 
pilsoņi vēlētos redzēt konkrētajā kopā (vēlāk tas pats tika veikts attiecībā uz visām sekojošajām kopām). 
Pilsoņi uzsvēra, ka šajā kopā jautājumi jāaplūko zaļās pārkārtošanās kontekstā.  

Darba grupas locekļi no citiem konferences elementiem vispirms pauda zināmas bažas un iztaujāja par 
grupas darba metodēm. A. Ahuja savā pirmajā sanāksmē, kurā viņa oficiāli darbojās kā priekšsēdētāja, 
pievērsās visām galvenajām darba grupas locekļu bažām. Viņa vēlreiz uzsvēra, ka noteicošā loma šajā 
procesā būs pilsoņiem, bet, protams, uzklausīti tiks visi konferences elementi. Procesā bija pienācis brīdis 
īstenot minēto, un konferences elementi sanāksmē tika aicināti pēc iespējas konkrētāk paust savu viedokli 
par konkrētajiem priekšlikumiem, kā arī rakstiski iesniegt ierosinājumus kopīgajam sekretariātam, lai pēc tam 
tie tiktu integrēti un izklāstīti runaspersonai. Tā kā izstrādes procesā pilsoņiem ir atvēlēta galvenā loma, viņi 
koordinācijā ar sekretariātu apstiprinās visas izmaiņas. Jebkādus atšķirīgus viedokļus būs iespējams izklāstīt 
pārredzamā veidā. Daudzi darba grupas locekļi pozitīvi reaģēja uz šo viedokļu apmaiņu un norādīja, ka vēl ir 
laiks, lai sniegtu ieguldījumu un kopīgi ar pilsoņiem izstrādātu priekšlikumus.  

Atgriežoties pie šīs kopas politikas jautājumiem, citi grupas dalībnieki uzsvēra pētniecības un izstrādes 
pasākumu nozīmi un nepieciešamību dažādot piegādes ķēdes kā ilgtspējīgu veidu ES uzņēmumu attīstībai. 
Citi dalībnieki uzsvēra, ka ir jāpārtrauc ES atkarība no fosilā kurināmā, jo īpaši gadījumā, ja tas nāk no 



 

 

valstīm ārpus ES. Vairāki dalībnieki norādīja, ka būs jāizvērtē citu darba grupu apspriestie jautājumi, kuri 
pārklājas, lai nodrošinātu vienotu pieeju. Viens dalībnieks uzsvēra, ka priekšlikumā būtu jāatspoguļo augsto 
cenu ietekme uz neaizsargātām grupām. Citi dalībnieki akcentēja nepieciešamību izvērtēt atvērtas pasaules 
ekonomikas priekšrocības, savukārt pilsoņi uzsvēra, ka šī kopa nav vērsta uz ES izolāciju no pasaules, bet 
drīzāk uz stratēģiskuma nodrošināšanu, lai tā kļūtu par pasaules mēroga līderi. Gan pašpietiekamība, gan 
piegāžu daudzveidība, kā arī iespēja kopīgi iepirkt importēto gāzi un enerģiju ir potenciālie attiecīgajām 
nozarēm piemērotie instrumenti. 

II kopa  

Aplūkojot standartu noteikšanu ES un ārpus tās, uzmanība tika pievērsta vides aizsardzības centieniem, 
cilvēktiesībām un tam, lai pirms piegādes vai pirkuma veikšanas pievērstu uzmanību, kā preces tiek 
izgatavotas. Dalībnieki uzsvēra ES mēroga procesu, kas varētu nodrošināt pilsoņiem informāciju par 
tirdzniecības ētisko ietekmi, kā arī to, ka ES ir jāuzņemas vadošā loma korporatīvās sociālās atbildības jomā. 
Pilsoņi un pārējie dalībnieki turpināja diskusijas, lai noteiktu, vai konkrētus priekšlikumu projektus varētu 
grozīt vai pārcelt. Tika uzsvērts, ka ES vajadzētu uzņemties vadošo lomu cilvēktiesību veicināšanā gan savā 
teritorijā, gan ārpus tās. Svarīgi bija arī atzīt tirdzniecības nozīmi jaunattīstības valstīs.  

III kopa 

Diskusijās par lēmumu pieņemšanu un kohēziju Eiropas Savienībā galvenā uzmanība tika pievērsta pārejai 
no vienprātības uz kvalificēta vairākuma balsošanu un tam, vai būtu jāparedz izņēmuma gadījumi, kuros 
vienprātība joprojām būtu vajadzīga. Tika minēta vajadzība pēc ātrākas rīcības starptautiskās krīzes laikā un 
līdzsvarotas pieejas attiecībā uz paplašināšanos. Grupas dalībnieki sīkāk izskaidroja un iztirzāja kvalificēta 
vairākuma balsošanu. Daži dalībnieki arī minēja iespējamos trūkumus saistībā ar kvalificēta vairākuma 
balsošanu, uzskatot, ka tā varētu apdraudēt mazāku valstu viedokļa paušanu par svarīgiem lēmumiem vai 
vājināt Savienības vienotību lēmumu pieņemšanā. Šīs darba grupas vajadzībām tika ieteikts precizēt, ka 
kvalificēta vairākuma balsošanu ir vēlams izmantot jo īpaši attiecībā uz ārlietām un drošību, savukārt citas 
darba grupas to izvērtēs attiecībā uz citām jomām. Saistībā ar paplašināšanos tika apspriesta vajadzība 
apsvērt diferencētu integrāciju. Pilsoņi uzsvēra, ka viņi necenšas bloķēt jaunu dalībvalstu pievienošanos ES, 
bet drīzāk vēlas, lai ES strādātu pie savas vienotības stiprināšanas un lēmumu pieņemšanas spējas 
uzlabošanas starp pašreizējām valstīm, lai tā kļūtu par stabilāku un spēcīgāku organizāciju, kad tiks 
uzņemtas jaunas dalībvalstis. Pilsoņi apņēmās pārformulēt šo priekšlikumu, lai to padarītu pēc iespējas 
skaidrāku. 

IV kopa 

Pilsoņi uzsvēra, ka ir jākoncentrējas uz informāciju, izglītību un pilsoņu līdzdalību attiecībā uz ES un tās 
lomu pasaulē. Pilsoņi arī uzsvēra, ka ir jāturpina grozīt pašreizējā priekšlikuma formulējumu nolūkā labāk 
atspoguļot viņu vēlmi attiecībā uz to, lai ES būtu pārredzama un iesaistītu pilsoņus. Šajā kopas diskusijā tika 
apspriests, vai nebūtu piemērotāk šo jautājumu apspriest Izglītības darba grupā. Citi dalībnieki uzsvēra, ka 
pārredzamība ir lietderīga tikai tad, ja lēmumu pieņemšanas procesi ir vienkāršāki un vieglāk saprotami. Tā ir 
prioritāte, ja vēlamies virzīties uz priekšu un īstenot politiku, kas ir patiesi pieejama pilsoņiem. 

V kopa 

Pievēršoties ES kā spēcīgai dalībniecei pasaules arēnā, tika risināti jautājumi par dažādu veidu kolektīvo 
drošību — kopīgiem bruņotajiem spēkiem, Eiropas armiju, 42. panta 7. punktā noteikto savstarpējā atbalsta 
un palīdzības pienākumu — un tika uzsvērta ES kā spēcīgas partneres nozīme attiecībā uz spēcīgām 
vērtībām un principiem visā pasaulē. Pilsoņi norādīja, ka šajā kopā nevar izskatīt tikai aizsardzības 
jautājumus. Citi dalībnieki norādīja, ka aizstāvība un aizsardzība varētu izpausties dažādos veidos. Šim 
nolūkam ir jānodrošina visiem kopīgi un pieņemami noteikumi. ES vērtībām un tiesību aktiem ir jābūt 
saistošiem un izpildāmiem. Pilsoņi uzsvēra, ka neviens kolektīvās vai kopīgās aizsardzības veids nedrīkst 
būt vērsts uz agresiju, bet gan drīzāk tam jākalpo par aizsardzības un kolektīvo resursu stiprināšanas 
līdzekli, lai ES varētu būt miera aizstāve pasaulē. Tika apspriestas ES attiecības ar NATO, un, lai gan tās ir 
nozīmīgas, daži dalībnieki iestājās par Eiropas identitātes pastiprināšanu šajā transatlantiskajā partnerībā. 
Citi dalībnieki izvirzīja jautājumu par kopīgiem centieniem aizsargāt kiberdrošību un par nesen pieņemto ES 
Stratēģisko kompasu. 

Noslēguma piezīmes 



 

 

A. Ahuja noslēdza sanāksmi, norādot, ka kopīgais sekretariāts rediģēs provizoriskos priekšlikumu projektus, 
lai ņemtu vērā darba grupas dalībnieku un konferences elementu ierosinājumus. Šie priekšlikumi arī turpmāk 
būs vērsti uz pilsoņiem, un, ja citi elementi nāks klajā ar populāriem ieteikumiem, kas neatbilst pilsoņu 
prioritātēm, uz tiem tiks norādīts. Šajās plenārsēdes debatēs un turpmākajās plenārsēdes debatēs 
priekšsēdētājs izklāstīs darba grupas paveikto, savukārt runaspersona uzņemsies vadību, iepazīstinot ar 
priekšlikumiem un to pamatā esošajiem apsvērumiem.  

 


