
 

 

 
 

PROTOKOLA KOPSAVILKUMS 
Konferences par Eiropas nākotni plenārsēdes darba grupa “ES 

pasaulē” — Strasbūrā, piektdien, 2022. gada 11. martā, plkst. 9.00–11.00 
 

Priekšsēdētājs: ministrs Hans Dahlgren, runaspersona: Mansef Campos 
(mutiskā tulkošana EN, DE, FR, IT, EL, ES, PT, SE, HU, PL, RO, SI, HR) 

 
1. Sanāksmes atklāšana 
 
Tā kā ministra H. Dahlgren ierašanās vilciena bojājuma dēļ aizkavējās, šo ceturto darba grupas sanāksmi 
atklāja un sākotnēji vadīja Premjerministra biroja ES koordinācijas sekretariāta direktore Asees Ahuja. Viņa 
uzsvēra, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ar šo darba grupu saistītie temati ir nonākuši uzmanības centrā. 

 
2. Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusijas ieteikumu apspriešana 
 
Ministrs H. Dahlgren, ņemot vērā diskusijas ar pilsoņu pārstāvjiem par darba grupas darbu, bija izsūtījis 
tematisku darba kārtību, kuras pamatā bija trīs tēmas, kas atspoguļo Eiropas pilsoņu 4. paneļdiskusijas 
ieteikumu kopas: 
 

1. Pašpietiekamība un noturība 
2. ES kā starptautisks partneris 
3. Stipra ES mierīgā pasaulē 

 
Katrā diskusijā priekšsēdētājs vispirms aicināja pilsoņus izklāstīt attiecīgos ieteikumus un paskaidrot to 
pamatojumu un iemeslus. Pēc tam citiem grupas locekļiem tika dota iespēja atbildēt un sākās diskusija. 
Pilsoņi bija devuši priekšroku atšķirīgai tematu sadalījuma sistēmai, ar kuru šīs sanāksmes sākumā tika 
iepazīstināta pārējā darba grupa. 

 
1. tēma. Pašpietiekamība un noturība 
 
Priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz sešiem ieteikumiem saistībā ar šo tematu. Tie ietvēra gan politikas 
izstrādi, lai nodrošinātu ētisku Eiropas produktu cenas pieņemamību, ilgtspēju un pieejamību, gan 
energoatkarības samazināšanu. 

Pilsoņu pārstāvji iepazīstināja ar ieteikumiem par šo tematu, īpašu uzmanību pievēršot nepieciešamībai pēc 
enerģētiskās autonomijas (ko uzsvēruši arī nesenie notikumi), daudz plašākai atjaunīgo energoresursu 
attīstīšanai un nepieciešamībai stiprināt ES ārējās robežas. Vācijas pilsoņu paneļdiskusijas pārstāvis 
iepazīstināja ar tās ieteikumiem, galveno uzmanību pievēršot tam, ka, pieņemot lēmumus KĀDP jomā, 
vienprātības prasība būtu jāaizstāj ar kvalificētu balsu vairākumu. Vācijas paneļdiskusijā bija uzsvērts arī tas, 
ka ir vajadzīga stratēģiska energoapgāde un pārtikas piegāde, izmantojot videi draudzīgāku piegādes ķēdi. 

Reaģējot uz ieteikumiem, citi darba grupas locekļi dalījās ar idejām, kuras nevajadzētu aizmirst turpmākajā 
darbā. Tās cita starpā ietvēra nepieciešamību dažādot energoapgādi un pārtikas piegādi, ne tik daudz 
nodrošināt pilnīgu pašpietiekamību. Vairāki locekļi arī jautāja, vai šie ieteikumi joprojām ir pietiekami, ņemot 
vērā, ka tie tika sagatavoti pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Pilsoņi pamatoja, kāpēc šie ieteikumi joprojām 
ir atbilstoši. Priekšsēdētājs norādīja, ka turpmākajā darbā ieteikumus varētu sasaistīt ar jauno situāciju. 

Citi locekļi vērsa uzmanību uz dokumentu, ko sagatavojuši darba grupā strādājošie EP deputāti. Tika 
apspriesta arī tiesiskuma nozīme un pēc iespējas ciešākas saiknes starp ES un iedzīvotājiem nozīme. 



 

 

2. tēma. ES kā starptautisks partneris 
 
Priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz deviņiem ieteikumiem saistībā ar šo plašo tematu. Tie sniedzās no ES kā 
tirdzniecības partnera pozīcijas stiprināšanas līdz ētisko, sociālo un vides standartu uzlabošanai visā 
pasaulē. Bija ierosināts arī nodrošināt autonomāku atjaunīgās enerģijas ražošanu Eiropā, kā arī iedzīvotāju 
lielāku iesaisti. 

Pilsoņu pārstāvji iepazīstināja ar ieteikumiem par šo tematu, īpašu uzmanību pievēršot šādiem aspektiem: 
nepieciešamība sodīt valstis, kas neievēro standartus, nepieciešamība pēc ekovērtēšanas sistēmas, 
vēlamība aizliegt atkritumu eksportu, nepieciešamība palīdzēt jaunattīstības valstīm pāriet uz videi 
draudzīgāku un sociāli draudzīgāku politiku un nepieciešamība nodrošināt pārredzamību un pārskatatbildību 
ES lēmumu pieņemšanā. 

Tika izklāstīti arī Nīderlandes pilsoņu paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi. Tajos bija uzsvērts, ka ES būtu 
jāizmanto tās stiprās puses, tostarp tās lielums un spēja īstenot lielāku ietekmi nekā atsevišķām valstīm. Lai 
atsvērtu Krievijas un Ķīnas ietekmi, ir vajadzīga spēcīga ES nostāja, bet ES ir vajadzīga spēja ātrāk pieņemt 
lēmumus. Ir nepieciešama Eiropas armiju sadarbība, pat ja mēs dodam priekšroku nevardarbīgiem 
risinājumiem. Tika izklāstīti arī Lietuvas pilsoņu paneļdiskusijā pieņemtie ieteikumi. Tajos galvenā uzmanība 
bija pievērsta šādiem jautājumiem: attiecību stiprināšana ar Austrumu partnerības valstīm, stingrāku sankciju 
noteikšana Krievijai, dalībvalstu solidaritāte, lielākas uzmanības pievēršana Ķīnai un Āfrikai un Eiropas 
ārlietu ministra amata izveide. Vācijas paneļdiskusijā pieņemtajos ieteikumos bija uzsvērts, ka ES zaļajam 
kursam ir vajadzīga ārēja dimensija — Ukrainas krīze nenozīmē, ka neturpinās klimata krīze. 

Citi pārstāvji uzsvēra, ka jāturpina iesaistīt pilsonisko sabiedrību un sociālos partnerus demokrātijas 
veicināšanas darbā gan iekšēji, gan ārēji. Tika uzsvērts, ka zaļais kurss ir veids, kā vēl vairāk ierobežot 
Krievijas ietekmi. 

 
3. tēma. Stipra ES mierīgā pasaulē 
 
Priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz septiņiem ieteikumiem, kuri skāra daudzus dažādus jautājumus, tādus kā 
lielāka skaita lēmumu pieņemšana ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis vienprātīgi, kopīgu bruņoto spēku 
izveide un ES sankcijas, kā arī uz ieteikumiem par to, kā labāk informēt iedzīvotājus un turpināt dialogu. 

Pilsoņu pārstāvji iepazīstināja ar ieteikumiem par šo tematu, īpašu uzmanību pievēršot 21. ieteikumam 
(vienprātības atcelšana, izņemot attiecībā uz paplašināšanos un ES pamatprincipiem) un 26. ieteikumam 
(paplašināšanās tikai pēc ES konsolidācijas), efektīvākam sankciju instrumentam un kopīgajiem militārajiem 
spēkiem, kas paredzēti vienīgi aizsardzības mērķiem. 
 
Citi darba grupas locekļi vēlējās vairāk uzsvērt ES militārās intervences lomu miera uzturēšanā, nevis 
priekšstatu, ka ES kļūst par militāru aliansi. 
 
Viens dalībnieks uzskatīja, ka termins “bruņotie spēki” ir jādefinē ļoti precīzi, NATO būtu jāpiešķir noteicošā 
loma militāros jautājumos un valstu parlamentiem jāpieņem galīgie lēmumi par bruņoto spēku iesaistīšanu. 
Turpinājās Eiropas Aizsardzības fonda un Eiropas apvienoto bruņoto spēku koncepcijas apspriešana. Laikā, 
kad visu uzmanība ir pievērsta Krievijas iebrukumam Ukrainā, aizsardzība un drošība, kā arī tas, kā Eiropas 
Savienībai vienoti pievērsties šiem aspektiem, bija galvenie apspriežamie jautājumi. 
 
Pilsoņi aicināja nodrošināt lielāku pārredzamību un izglītošanu, lai ikviens Eiropas Savienībā labāk izprastu 
ES kompetences un procedūras. Viņi uzsvēra, ka šī joma ir piemērs tam, kā darba grupas “ES pasaulē” 
temati lielā mērā pārklājas ar citu darba grupu darbu. Tas jāņem vērā, formulējot priekšlikumus turpmākajam 
darbam. 
 
Noslēguma piezīmes 
 
Priekšsēdētājs H. Dahlgren pateicās visiem par auglīgo diskusiju un pauda cerību, ka tā ir sniegusi pilsoņiem 
noderīgu atgriezenisko saiti. Viņš norādīja, ka iepriekšējā dienā bija bijis Versaļā, kur notika Eiropadomes 
ārkārtas sanāksme, kurā valstu un valdību vadītāji vienojās par politisku, humānu un militāru atbalstu 
Ukrainai. Viņš pieminēja, ka ikviens tagad pievērš uzmanību ES lomai starptautiskajos jautājumos un pati ES 
rīkojas vienoti un apņēmīgi. 



 

 

Pirms nākamās plenārsesijas valde apspriedīs pasākumus, kā turpināt ieteikumu īstenošanu. Šajā laikā 
diskusijas var turpināties arī WhatsApp grupā. 


