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Par Eiropas pilsoņu debatēm 2009 
 

Eiropas pilsoņu debates 2009 sasauca kopā iedzīvotājus no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm 
neilgi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, lai viņi meklētu atbildes uz jautājumu:  
 
“Ko var darīt Eiropas Savienība, lai veidotu mūsu ekonomisko un sociālo nākotni globalizētajā 
pasaulē?” 

Diskusijas internetā 
Eiropas pilsoņu debašu 2009 pirmais posms aizsākās ar interneta diskusijām visās ES dalībvalstīs. No 
2008.gada 3.decembra līdz 2009.gada martam ikviens iedzīvotājs tika aicināts piedalīties diskusijās 
nacionālajās Eiropas pilsoņu debašu mājas lapās visās ES valodās un nākt ar saviem priekšlikumiem par 
Eiropas sociālo un ekonomisko nākotni. Populārākie priekšlikumi no diskusijām internetā tika apspriesti 
arī katras valsts Eiropas pilsoņu debatēs tiešajā vidē.  

27 identiskas konferences 
Eiropas pilsoņu debates visās 27 ES dalībvalstīs apmeklēja 1605 iedzīvotāji, kas ar specializētu 
pētniecības institūtu palīdzību tika atlasīti pēc nejaušās atlases principiem, ņemot vērā katras valsts 
demogrāfisko situāciju. Eiropas pilsoņu debašu centrā ir šīs 27 identiski organizētas debates, kas notika 
2009.gada martā, trīs nedēļas nogalēs - katrā no tām debates norisinājās 9 valstīs vienlaicīgi. Debatēs 
iedzīvotāji izstrādāja priekšlikumus par Eiropas ekonomisko un sociālo nākotni, kā arī apsprieda savas 
idejas gan ar nacionālā līmeņa, gan Eiropas līmeņa politikas veidotājiem. Tomēr Eiropas pilsoņu debates 
netika organizētas pilnīgi identiskas. Lai gan visas debates noritēja pēc viena kopīga formāta, to izmēri 
atšķīrās – dažās valstīs debatēs piedalījās 30 dalībnieki, kamēr citās tie varēja būt pat 150 dalībnieki. Tā 
kā debates notika neilgi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Eiropas pilsoņu debašu otrajā dienā 
iedzīvotājiem bija unikāla iespēja apspriest savus priekšlikumus ar Eiropas Parlamenta deputātiem. 

Eiropas pilsoņu samits 
Nacionālo debašu rezultāti tad tika apkopoti, izveidojot visu ES valstu rekomendāciju sarakstu. Ikvienam 
iedzīvotājam bija iespēja apspriest šos priekšlikumus interneta diskusijās, bet Eiropas pilsoņu debašu 
dalībniekiem no visām 27 valstīm bija iespēja balsot, izvēloties 15 Eiropas priekšlikumus. Šie 15 
priekšlikumi bija Eiropas pilsoņu samita centrā. Samitā 10.-11.maijā Briselē piedalījās 150 dalībnieki no 
debatēm 27 ES valstīs. Viņi pabeidza darbu pie Eiropas priekšlikumiem, noslīpējot tos, kā arī debatēja 
par tiem ar Eiropas politiķiem, tai skaitā ES institūciju un Eiropas partiju līderiem.  

Reģionālās diskusijas par debašu rezultātiem 
2009.gada rudenī iedzīvotāju priekšlikumus reģionālās konferencēs apspriedīs jaunievēlētie Eiropas 
Parlamenta deputāti un citi viedokļu līderi. Noslēguma pasākums tiks organizēts arī Briselē, lai apkopotu 
reģionālo pasākumu secinājumus un apspriestu Eiropas pilsoņu debašu kopīgos rezultātus ar Briselē 
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bāzētiem politiķiem, ieinteresētajām pusēm un medijiem. Rezultāti tiks nodoti arī jaunieceltajiem Eiropas 
Komisijas locekļiem, kad tie sāks savu darbu.  

Partneri 
Eiropas pilsoņu debates organizē neatkarīgas bezpeļņas organizācijas, tai skaitā biedrības, nevalstiskās 
organizācijas, universitātes un pētniecības centri no visām ES dalībvalstīm. Projektu vada King Baudouin 
Foundation Beļģijā. Eiropas pilsoņu debates 2009 līdzfinansē Eiropas Komisijas programma “Debate 
Europe”, King Baudouin Foundation (Beļģija), Compagnia di San Paolo (Itālija), Robert Bosch Stiftung 
(Vācija), ING (Nīderlande), Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (Zviedrija), Suomen Kulttuurirahasto 
(Somija), Svenska kulturfonden (Somija), OSI Sofia (Bulgārija), Fondation de France, Calouste 
Gulbenkian Foundation (Portugāle), Joseph Rowntree Charitable Trust, Esmée Fairbairn Foundation, 
Calouste Gulbenkian Foundation UK, Barrow Cadbury Trust, Pears Foundation (visas šīs organizācijas 
nāk no Lielbritānijas). 

 
 
Eiropas bažas 
 
Kad 1605 iedzīvotājiem, kas piedalījās Eiropas pilsoņu debatēs visās 27 ES dalībvalstīs, tika vaicāts, kas, 
viņuprāt, ir lielākās bažas vai izaicinājumi viņu ekonomiskajai un sociālajai nākotnei, viņi minēja 
sekojošos jautājumus:  
 
Debatēs 26 valstīs tika diskutēts par sociālo situāciju Eiropā, tai skaitā par demogrāfisko izmaiņu sekām, 
veselības aprūpes sistēmas problēmām, bailēm par sliktākiem dzīves standartiem un sociāli 
mazaizsargāto iedzīvotāju vājāku aizsardzību.  
 
Debatēs 25 valstīs dalībnieki izteica bažas par ekonomisko un finanšu krīzi, un tās sekām uz ES 
konkurētspēju, kā arī iespējamu nabadzības un bezdarba palielināšanos. Īpaši jaunajās ES dalībvalstīs 
iedzīvotāji bija nobažījušies par to, ka palielināsies ES darba tirgus aizsardzība.  
 
Debatēs 22 valstīs iedzīvotāji izteica bažas par videi draudzīgu enerģiju, enerģijas drošību nākotnē, kā arī 
turpmāku dabas resursu pieejamību.  
 
Debatēs 21 valstī parādījās bažas par demokrātijas deficītu, lēmumu caurskatāmības trūkumu, kā arī 
pārāk lielo ES institūciju birokrātiju. Tika pieminēta arī korupcija un neefektīva ES fondu izlietošana.  
 
Debatēs 16 valstīs tika pieminēti izaicinājumi, kas saistīti ar vides aizsardzību - gaisa, ūdens, augsnes 
piesārņojums, kā arī atkritumu apsaimniekošana.  
 
Debatēs 15 valstīs iedzīvotāji bija nobažījušies par izglītības sistēmas zemo kvalitāti un neadekvātu 
resursu pieejamību. 
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Debatēs 13 valstīs dalībnieki izteica savas bažas par imigrāciju uz Eiropas Savienību, tai skaitā to, ka 
patvēruma meklētāji netiek solidāri izvietoti visās ES valstīs, kā arī bažas par pieaugošo rasismu pret 
imigrantiem. 
 
Debatēs 10 valstīs izcēlās arī diskusijas par drošības situāciju.  
 
Debatēs 10 valstīs iedzīvotāji bija norūpējušies arī par lauksaimniecības neskaidro nākotni, piemēram, 
tradicionālās lauksaimniecības zaudēšanu, kā arī par lauksaimniecības rezultātā radītajām vides 
problēmām.  

 
 
Eiropas priekšlikumi 
 

2009.gada 10.maijā Eiropas pilsoņu samita dalībnieku veiktie papildinājumi pie katras rekomendācijas 
izcelti slīpajā tekstā.  

 

 
Nr. 

 
Priekšlikums 

 Balsis
1 ES būtu jātiecas uz globālās sasilšanas samazināšanu un fosilā kurināmā 

lietošanas pārtraukšanu, veicinot atjaunojamās enerģijas ieguvi no ūdens, 
saules, vēja, ūdeņraža, atkritumiem un rūpniecības pārpalikumiem. Dalībvalstīm 
būtu jāsadarbojas un jāattīsta enerģijas avoti, balstoties uz nacionālajiem un 
reģionālajiem nosacījumiem. Pie tā piederētu decentralizēta enerģijas ražošana, 
enerģijas ziņā pašpietiekami reģioni, kā arī kopienas un ekonomisko instrumentu 
un iniciatīvu izmantošana starptautiski koordinētiem pētījumiem.   

419 
 Klimata pārmaiņas notiek ātrāk nekā tika sagaidīts. Tāpat ES ir pārāk atkarīga no 

saviem kaimiņiem, lai iegūtu nepieciešamo enerģiju. Lai šo problēmu risinātu, 
radot pozitīvas sekas ekonomikai, vienlaicīgi rūpējoties par nākotnes paaudzēm, 
no Eiropas Savienības tiek sagaidīts atjaunots fokuss, investīcijas un globāla 
līderība. Tas ir iespējams. Tāpēc tas ir jādara. 

 
2 ES būtu jāvelta lielākas pūles vienotas veselības aprūpes sistēmas izveidei, 

pamatojoties uz to valstu pieredzi, kurās ir visefektīvākās veselības aprūpes 
sistēmas. Kopā ar dalībvalstīm ES būtu jāievieš vienots veselības aprūpes 
standarts visiem ES pilsoņiem. Būtu jābūt centralizētai noteikumu un standartu 
pārraudzībai. Būtu jāizstrādā un jāievieš neatkarīgs ES mehānisms plašai 
mediķu un veselības aprūpes speciālistu kvalifikāciju atzīšanai.  339 
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 Visiem Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt tiesībām iegūt pienācīgus veselības 
aprūpes pakalpojumus. Pacientiem jābūt iespējai slimības gadījumā tikt 
aprūpētiem jebkur Eiropas Savienībā. Eiropas līmeņa pētījumi un datu bāzes ir 
vitāli nepieciešami, un apmaiņa ar labajām praksēm var uzlabot veselības 
aprūpes sistēmas visā Eiropā.  
  

3 ES būtu jārada visiem ES pilsoņiem līdzvērtīgi daba apstākļi un noteikumi uz 
saskaņota Darba kodeksa pamata, saskaņojot darbinieku darba apstākļus un 
darba devēju tiesības un pienākumus. Šajā kodeksā būtu jābūt iekļautām 
tiesībām uz atbilstošām darba algām un darba laiku, kā arī jābūt iekļautam 
principam, ka vīrieši un sievietes, kā arī darbinieki no citām ES dalībvalstīm par 
līdzvērtīgu darbu saņem vienlīdzīgu atalgojumu.    333 

  
Šis priekšlikums ir svarīgs tāpēc, ka tas uzrunā nozīmīgās stardartu atšķirības 
dažādās dalībvalstīs. Tas novedīs pie dzīves standartu paaugstināšanās un radīs 
plašas pozitīvas ekonomiskas sekas strādājošajiem un viņu ģimenēm. Šis 
priekšlikums noturēs uzņēmumus ES, tajā pat laikā atļaujot strādājošajiem 
izbaudīt brīvu darbaspēka kustību ES darba tirgus iekšienā, aizsargājot tos no 
tiesību pārkāpumiem.  
  

4 ES būtu jānodrošina Eiropas izglītības un arodizglītības sistēmu saskaņotība, ko 
varētu izdarīt, ieviešot vienotus kritērijus un standartus dažādiem, visās 
dalībvalstīs atzītiem izglītības līmeņiem. Tajā vajadzētu iekļaut skolēnu un 
studentu mobilitātes veicināšanu Eiropas teritorijā, vienotu uzņemšanas kārtību, 
vienādus eksāmenus un vērtējumus. 306 

  
Izglītības un arodizglītības sistēmu vienkāršošanas rezultātā izglītība būs ES 
iedzīvotājiem vieglāk pieejama. Tas palielinās Eiropas strādājošo priekšrocības 
globālajā konkurencē, palielinot viņu spēju pielāgoties ekonomiskajām 
pārmaiņām. Tas nodrošinās eiropiešiem spējas izmantot brīvas pārvietošanās 
tiesības, kā arī dos lieliskas iespējas apmainīties ar idejām, zināšanām un labo 
praksi. 
  

5 ES būtu jārada stimuli, kas novērstu ražošanas pārcelšanu uz valstīm ar 
zemākām darba algām. ES būtu jāpiemēro soda sankcijas visiem uzņēmumiem, 
kas saņem ES finansējumu un subsīdijas, bet vienlaikus pārvieto ražošanu uz 
valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Tas būtu jādara, pieprasot šiem 
uzņēmumiem atmaksāt tiem piešķirtās subsīdijas un ieviešot nodokļus sociālo 
plānu finansēšanai.   305 
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 Uz pieaugošā bezdarba fona Eiropai vajadzētu cīnīties pret netaisnīgu 
konkurenci darba tirgū, lai strādājošajiem ES būtu lielākas iespējas paturēt savas 
darba vietas. Jārada motivācija, lai vairāk kompānijas un uzņēmēji strādā ES, 
jūtot kopīgu atbildību arī par ES iedzīvotāju labklājību. 
  

6 ES būtu jānodrošina, lai lauksaimniecība neatstātu negatīvas sekas uz veselību 
un vidi, kā arī būtu jāveicina pašapgāde ar pārtiku. Tajā ietilptu ilgtspējīga 
lauksaimniecības politika, piem., organiskā lauksamniecība, vietējo pārtikas 
produktu ražošana, mākslīgā mēslojuma un pesticīdu samazināta izmantošana. 
Būtu jāaizliedz ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) lietošana, atļaujot tos 
izmantot tikai medicīniskiem mērķiem.   300 

  
Veselīga lauksaimniecība un veselīga pārtika ir nozīmīga tāpēc, ka veselība ir 
vienīgais, kas mums ir. Ir jāaizsargā augsne, lai tā spētu ražot pārtiku arī 
nākotnes paaudzēm. Dabas resursu aizsardzība ir svarīga, ja tajā savu lomu 
spēlēs arī lauksaimniecība - lai izvairītos no tā, ka Eiropa pamata pārtikas 
iegūšanā kļūst atkarīga no partneriem, uz kuriem nevar paļauties.  
  

7 Eiropas Komisijai ir jāierosina likumdošana cīņai ar sociālo nevienlīdzību un 
sociālās apdrošināšanas un labklājības sistēmas sapludināšanai visās 
dalībvalstīs. Tā attiektos uz darba algām un pensijām un noteiktu sociālo 
pabalstu minimālo un maksimālo ierobežojumu. ES būtu jārada mehānisms 
dalībvalstu sociālās politikas pārraudzībai un nepieciešamības gadījumā būtu 
jāizdod dalībvalstīm saistoši ieteikumi, lai nodrošinātu ES virzību uz vienotu ES 
sociālo sistēmu.    296 

  
Dažas valstis ES nenodrošina iedzīvotāju pamata vajadzības, un tas ir jāmaina. 
Ir nepieciešams arī izvairīties no netaisnīgas konkurences dalībvalstu vidū. 
Sociālo nevienlīdzību izskaušana palīdzēs izvairīties no sociāliem nemieriem un 
ierobežos smadzeņu aizplūšanu no nabadzīgākām uz bagātākām valstīm. 
Eiropai ir steidzami jārisina iedzīvotāju novecošanās problēmas.  
  

8 ES būtu jāveicina ātrāka drošas informācijas plūsma starp dalībvalstīm 
noziegumu novēršanai un atklāšanai (piem., narkotiku kontrabandas, cilvēku 
tirdzniecības un pedofīlijas noziegumu novēršanai un atklāšanai). Pie šīm 
aktivitātēm vajadzētu piederēt lielāka finansējuma piešķiršanai jaunām 
integrētām tehnoloģijām un labākai to izmantošanai, kā arī ciešākai sadarbībai 
dalībvalstu nacionālo policiju starpā.   296 

  
Starptautiskā noziedzība kļūst par arvien lielāku problēmu, un noziedznieki 
izmanto gan brīvas personas kustību ES, gan caurumus informācijas apmaiņā  
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starp policijas spēkiem. Noziedznieki vienmēr ir vienu soli priekšā tiesību 
sargājošajām instancēm, tāpēc nepieciešama ciešāka sadarbība, lai spētu ar 
noziedzniekiem cīnīties. Neviena valsts viena pati ar šīm problēmām nevar tikt 
galā. 
 

9 ES būtu jāpalielina politiķu un valsts ierēdņu darbības caurspīdīgums un 
atbildība. To varētu paveikt, izstrādājot kopīgu kodeksu valsts ierēdņiem, 
saskaņā ar kuru Eiropas un nacionālo iestāžu darbiniekiem būtu jāatklāj savi 
privātie līdzekļi un informācija par sodāmību, samazinot politiķu tiesisko imunitāti 
un izstrādājot likumdošanu par lobēšanu nacionālajā un ES līmenī. Atbildīgais 
par šīm darbībām varētu būt Ētikas komisārs vai Eiropas ombuds.  294 

  
Iedzīvotājiem ir jāspēj uzticēties viņu ievēlētajiem pārstāvjiem un ierēdņiem. Te 
nav runa tikai par to, ka viņiem ir jāievēro likumi – viņiem arī jāuzvedas 
pieņemamā veidā. Iedzīvotājiem ir tiesības zināt vairāk par saviem politiķiem, 
ierēdņiem un lobistu lomu politikas veidošanas procesā. Ir svarīgi, lai šī 
informācija tiktu nodrošināta lietotājiem ērtā veidā.  
  

10 ES būtu jāregulē finanšu tirgi (finanšu tirgus dalībnieki un produkti), jāpārrauga 
ES darbojošos komercbanku finanšu plūsmas un jānodrošina šo finanšu plūsmu 
stabilitāte. Savienībai būtu jākontrolē šīs regulas izpilde ar Eiropas centrālās 
finanšu uzraudzības iestādes starpniecību vai arī jāpiešķir lielākas pilnvaras 
Eiropas Centrālajai bankai, lai tā varētu īstenot šo nosacījumu izpildi. Savienībai 
būtu jāievieš vienoti noteikumi un nosacījumi, lai nodrošinātu privāto noguldījumu 
drošību un komercbanku drošu darbību. 278 

  
Šis priekšlikums ir svarīgs tāpēc, ka ir nepieciešams apkarot tāda veida slikto 
praksi, kas mūs novedusi pie patreizējās finanšu un ekonomikas krīzes. Šī krīze 
ir iespēja mainīt sistēmu, un to ir nepieciešams darīt visur Eiropā, lai samazinātu 
atšķirības starp dažādām Eiropas valstīm. Tas ir īpaši nepieciešams, lai izbēgtu 
nākotnes burbuļu un kritumu ciklus.  
  

11 ES būtu jāiegulda vairāk līdzekļu visu līmeņu izglītības kvalitātes uzlabošanā. Ir 
nepieciešams noteikt minimālās normas, lai nodrošinātu pievilcīgu, nedārgu, 
interesantu, augstas kvalitātes izglītību, īpašu uzmanību pievēršot izglītības 
daudzveidībai un inovācijām. Tajā varētu ietilpt analfabētisma samazināšana 
(vismaz par 20 % līdz 2020. gadam), Eiropas valodas agrīna mācīšana, 
palīdzības sniegšana no skolas atskaitītajiem skolēniem, skolu tehniskā 
aprīkojuma uzlabošana un labas prakses apmaiņa starp ES dalībvalstīm.   257 
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 Labāka izglītība ir vitāli svarīga, lai uzlabotu cilvēku dzīves. Minimālie standarti 
ļautu iedzīvotājiem vieglāk izmantot tiesības dzīvot un strādāt jebkurā ES valstī, 
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visur un izskaužot sociālo atstumtību. Ir 
nepieciešamība investēt strādniekos ekonomikas dēļ. Nākotni izlems patreizējie 
studenti.  
  

12 ES būtu jāpastiprina patērētāju tiesību aizsardzības politika, tai skaitā attiecībā 
uz e-komerciju. Tas būtu jādara, piem., sistemātiski kontrolējot tādas lietas kā 
pārtiku, farmācijas preparātus un importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis. 
Būtu jānosaka stingrāki marķēšanas noteikumi, kas veicinātu produktu un plaša 
patēriņa preču salīdzināšanu. Būtu jāpaātrina pretenziju un ieteikumu 
izskatīšanas kārtība. Būtu arī jāizveido centrāla kontroles iestāde, kas varētu 
piemērot soda sankcijas.   247 

  
Ir svarīgi sargāt Eiropas iedzīvotāju veselību, ļaujot viņiem kā labi informētiem 
patērētājiem pieņemt lēmumus. Patērētāji ir nepasargāti, ja vien nacionālās un 
ES iestādes viņus neaizsargā, kontrolējot aizdomīgus uzņēmējus. Ir īpaši 
nozīmīgi būt vienā tempā ar tehnoloģiju attīstību, nenokavējot e-komercijas 
vilcienu. 
  

13 Slimību profilakses un veselības risku samazināšanas nolūkos ES būt jārosina 
dalībvalstis lielāku uzsvaru likt uz veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Būtu 
jāpiešķir līdzekļi visu iedzīvotāju obligātai medicīniskajai apskatei, vadoties pēc 
principa "profilakse ir lētāka par ārstēšanu". ES būtu jāizstrādā globālas slimību 
profilakses kampaņas, it īpaši HIV, diabēta,  aptaukošanās un sirds - asinsvadu 
slimību profilaksei. 242 

  
Eiropas iedzīvotājiem jābūt iespējām izbaudīt labu dzīves kvalitāti vecumdienās 
cik ilgi vien iespējams. Absolūtam vairākumam iedzīvotāju ir kopīga vīzija, ka 
slimību prevencija ir labāka nekā ārstēšana. Pastāv lielas bažas par vīrusu 
pārrobežu pārvietošanās riskiem, pateicoties pieaugošai mobilitātei. Šis 
priekšlikums palīdzēs fokusēties uz pētniecību veselības aprūpes jomā, un dos 
pacientiem iespējas pieņemt adekvātus lēmumus par savu veselību.  
  

14 ES būtu jāpalielina sociālā aizsardzība visu vecumu sabiedriski neaizsargātiem 
sabiedrības locekļiem, piem., vecu cilvēku, invalīdu un nabadzīgu cilvēku, 
bezpajumtnieku un bezdarbnieku, kā arī sociālo darbinieku sociālā aizsardzība. 
Savienībai būtu jānovērtē valstu IKP izlietojums un jānosaka dalībvalstīm 
sasniedzami mērķi cīņā pret nabadzību. Īpaša uzmanība šādiem pasākumiem 
būtu jāpievērš ekonomiskās lejupslīdes laikā. 233 
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 Šis jautājums ir steidzami jārisina, jo ekonomikas krīze ietekmē darba vietas, 
tāpēc ir jānovērš sociālie nemieri šajā grūtajā laikā. Solidaritāte starp sociālajām 
grupām arī ir svarīga, jo visiem cilvēkiem ir fundamentālas tiesības dzīvot cilvēka 
cienīgos apstākļos. Ir nepieciešams panākt, ka tie cilvēki, kas nevar atļauties 
apmaksāt sociālos pakalpojumus, saņem palīdzību. Mums ir jādomā par labāku 
nākotni. 
  

15 Lai efektīvāk risinātu nelegālās imigrācijas jautājumu, ES būtu jāuzņemas 
vispārēja stratēģiskā un finansiālā atbildība par ārējās robežkontroles 
pastiprināšanu, tai skaitā par ātrāku lietu izskatīšanu un tranzītā ceļojošo cilvēku 
lietu izskatīšanas standartizēšanu. ES būtu jāpieņem mēri, lai novērstu migrantu 
pārmērīgu ieplūšanu ES valstīs, šķērsojot ārējās robežas. ES dalībvalstīm ir 
jānodrošina, lai nelegālajiem imigrantiem netiktu piedāvātas darba iespējas 
pelēkajā ekonomikā.    226 

  
Smagumu, kas gulstas uz valstīm, kuras visvairāk skārusi nelegālā imigrācija -  
īpaši valstīm, kas atrodas uz ES robežas - nepieciešams dalīt, jo ne mazas, ne 
lielas valstis nevar šīs problēmas efektīvi risināt vienas pašas. Ir jārisina 
jautājums par apiešanos ar nelegālajiem imigrantiem, īpaši, lai izvairītos no riska, 
ka viņi nokļūst geto, vai kļūst par rasistu uzbrukumu upuriem. Pelēkā ekonomika 
negatīvi ietekmē arī algas un darbavietas reālajā, oficiālajā ekonomikā. Ir 
nepieciešams rīkoties, lai izvairītos no lielākām problēmām nākotnē.   
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Par dalībniekiem  
Debatēs 27 dalībvalstīs kopumā piedalījās 1605 iedzīvotāji. Sekojošie grafiki dod plašāku informāciju par 
viņu demogrāfiskajiem datiem:  
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Valsts Dalībnieku skaits  Valsts Dalībnieku 
skaits 

Austrija 43  Luksemburga 31 
Beļģija 49  Malta 30 
Bulgārija 50  Nīderlande 44 
Čehija 52  Polija 105 
Dānija 44  Portugāle 50 
Francija 100  Rumānija 53 
Grieķija 43  Slovākija 52 
Igaunija 25  Slovēnija 30 
Īrija 50  Somija 70 
Itālija 97  Spānija 99 
Kipra 30  Ungārija 52 
Latvija 33  Vācija 146 
Lielbritānija 100  Zviedrija 91 
Lietuva 36    
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Iespaidi par Eiropas pilsoņu debatēm 
 
Hans-Gert Pöttering, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs:  
"Kad līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām ir atlicis mazāk nekā mēnesis, šis apjomīgais process, kurā 
notika konsultācijas ar iedzīvotājiem visās 27 ES dalībvalstīs, dod svarīgu ieguldījumu, informējot 
vēlētājus par nozīmīgo ES lomu viņu ikdienas dzīvē. Vairāk nekā 100 Eiropas Parlamenta deputāti un 
deputātu kandidāti piedalījās nacionālajās debatēs, apspriežot ar iedzīvotājiem viņu izstrādātās 
rekomendācijas. Es esmu pārliecināts, ka tā bija divvirziena komunikācija ar iedzīvotājiem, ļaujot 
likumdevējiem uzzināt, kas iedzīvotājus visvairāk uzstrauc, un ļaujot parlamentāriešiem atbildēt 
iedzīvotājiem, ko Eiropas Parlaments var darīt viņu labā.” 
 
José Manuel Barroso, Eiropas Komisijas prezidents:  
„Eiropas pilsoņu debates dod unikālu iespēju iedzīvotājiem diskutēt par savām bažām un idejām gan 
savā starpā, gan ar politikas veidotājiem. Debates informē un bagātina diskusijas par to, kā veidot 
efektīvāku politiku, lai uzrunātu šī brīža izaicinājumus, papildinot to informāciju, ko mēs iegūstam no 
sabiedriskās domas aptaujām un konsultācijām ar ieinteresētajām pusēm.” 
 
Luana, 30 gadi, Roma, Itālijas debašu dalībniece: 
"Šī ir pieredze par demokrātiju, kas nāk no cilvēkiem, no saknēm. Es ceru, ka nākotnē iedzīvotāji varēs 
iesaistīties politikas veidošanā." 
 
Michał Dowgielewicz, Eiropas integrācijas komitejas valsts sekretārs, Polija:  
“Ir ļoti svarīgi nediskutēt par ES kā kādu abstraktu orgānu, bet gan kā par kaut ko, kas strādā tev... Es 
domāju, ka šīm debatēm būs liela nozīme, nosakot ES prioritātes jums un nākamajiem gadiem.”  
 

Astrid Thors, Migrācijas un Eiropas lietu ministre, Somija:   
"Ir redzams progress kopš Eiropas pilsoņu debatēm 2007.gadā - gan debašu struktūrā, gan saturā."  
 
László Kovács, Eiropas Komisārs nodokļu un muitas savienības lietās: 
“ES nevar darboties bez iedzīvotājiem – un nav nozīme tam, ko nolemj politiķi, ja iedzīvotāji nav 
apmierināti. Ja mēs izsakām savu viedokli, tad neviens nevar mums pateikt, ka to uzspiedusi Brisele.” 
 
Erhard, 60 gadi, Rietberg, Vācijas debašu dalībnieks: 
"Man vissvarīgākais jautājums ir tas, vai mūsu priekšlikumi kaut ko mainīs ES, un cik liela būs mūsu kā 
iedzīvotāju ietekme uz Eiropas politiskajiem lēmumiem." 
 

Caroline Flint, Eiropas ministre, Lielbritānija: 
"Šī ir jautājums par to, ko ES vajadzētu... un ko nevajadzētu darīt. Šī ir jūsu iespēja... Pārāk bieži izskan 
doma, ka ES atņem lietas, nevis papildina jau esošās”.  
 
Daphné, 36 gadi, Charleroi, Beļģijas debašu dalībniece: 
"Šis pasākums ļauj man justies kā īstam pilsonim, un darīt ko vairāk par balsošanu vēlēšanās.”  
 
Valdis Zatlers, Latvijas Republikas Valsts prezidents: 
„Tāds forums kā jūsējais pierāda, ka katrs cilvēks domā par to, kas ir uzlabojams – ne tikai nevalstiskās 
organizācijas un politiķi, bet katrs cilvēks!” 
 
Androulla Vassiliou, Eiropas Komisāra veselības jautājumos:  
“Pasākums dod dalībniekiem iespēju izteikt savas domas par to, ko ES var viņiem piedāvāt un kas, 
viņuprāt, pietrūkst – jo mēs patiešām vēlamies atvērt šo dialogu ar Eiropas iedzīvotājiem.” 
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Beatriz, 28 gadi, Spānijas debašu dalībniece: 
"Mēs nevaram domāt par to, kā uzlabot mūsu dzīves kvalitāti, neņemot vērā kaimiņu valstis." 
 
Frank Heemskerk, Ekonomikas valsts sekretārs, Nīderlande:  
"Es absolūti nepiekrītu tiem, kas saka, ka starptautiskās politikas jautājumi ir pārāk sarežģīti, lai iedzīvotāji 
tos varētu saprast. Tādas iniciatīvas kā šī, pilsoņu debates, ir vairāk kā noderīgas."  
 
Maria Teresa Ribeiro, Eiropas lietu valsts sekretāre, Portugāle:   
“Portugāles valdība ir lepna, ka tā var sevi saistīt ar pilsoņu debatēm. Mēs ticam, ka Eiropas ekonomisko 
un sociālo nākotni ir jāveido mums visiem (...) Mēs ar nepacietību gaidām jūsu debašu rezultātus un 
ņemsim tos vērā, formulējot nākotnes politiku.” 
 
Dick Roche, Eiropas lietu valsts ministrs, Īrija:  
“Šī diena nav diena, lai teiktu politiskas runas. Šī diena ir diena, kad politiski klausītos... Mēs klausīsimies 
ar lielu interesi – ne tikai tajā, ko jūs šajā nedēļas nogalē teiksiet, bet arī tajā, kas būs debašu procesa 
rezultāts.” 
 
Dimitrios Sioufas, Grieķijas parlamenta prezidents:  
"Šie centieni demonstrē, ka mums rūp kopīga Eiropas attīstība un kopīga nākotne. Debates nodos savu 
vēstījumu ES dalībvalstīm un Eiropas Savienībai." 
 
Aleksandra Gesheva, Sofia, Bulgārijas debašu dalībniece: 
"Tā ir neparasta pieredze – es to negaidīju! Cilvēki brīvi runā publiski, nevis savās viesistabās. Es redzēju 
ticību, es redzēju cerību."  
 
Margot Wallström, Eiropas Komisijas viceprezidente:  
"Mana varbūt naivā, bet stingrā pārliecība ir tā, ka Eiropas pilsoņu debates palīdzēs Eiropas Savienībai 
pieņemt labākus lēmumus, tādus, kam ir lielāka saistība ar iedzīvotājiem.”  
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Kas notiks ar šiem rezultātiem? 
 
Eiropas pilsoņu samitā Briselē 2009.gada 10.-11.maijā 150 iedzīvotāji, kas bija piedalījušies Eiropas 
pilsoņu debatēs savās valstīs, diskutēja par Eiropas priekšlikumiem, to aktualitāti un ieviešanas iespējām. 
Šis ziņojums tad tika nodots un apspriests ar ES institūciju un Eiropas partiju vadību:  
 

José Manuel Barroso, Eiropas Komisijas prezidents 
Hans-Gert Pöttering, Eiropas Parlamenta prezidents 
Mario Seppi, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas presidents 

 
Wilfried Martens, Eiropas Tautas partijas prezidents 
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Eiropas Liberāļu, demokrātu un reformu partijas 
presidents  
Poul Nyrup Rasmussen, Eiropas Sociālistu partijas prezidents 
Philippe Lamberts, Eiropas Zaļās partijas prezidents 

 
Margot Wallström, Eiropas Komisijas viceprezidente 
Olivier Chastel, Beļģijas Eiropas lietu valsts sekretārs  

 
Eiropas pilsoņu samits uzsāka arī plašu diskusiju procesu par Eiropas pilsoņu debašu rezultātiem, tai 
skaitā reģionālām debatēm, kuru mērķis ir iepazīstināt politiķus, tai skaitā jaunievēlētos Eiropas 
Parlamenta deputātus un jaunieceltos Eiropas Komisijas locekļus, kā arī nevalstiskās organizācijas un 
plašāku sabiedrību ar nacionālo un Eiropas debašu rezultātiem. Šis būs nozīmīgs solis, lai pastiprinātu 
Eiropas pilsoņu debašu 2009 rezultātu skanējumu, kā arī vēlreiz uzsvērtu, cik svarīga ir iedzīvotāju 
iesaistīšanās politikas veidošanā. 
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Kontakti  
 
Lai iegūtu papildus informāciju par Eiropas pilsoņu debatēm, lūdzu, sazinieties ar projekta koordinatoru:  
 
Stefan Schäfers 
Eiropas programmas padomnieks 
King Baudouin Foundation 
Rue Brederodestraat 21 
B-1000 Brisele 
Beļģija 
E-pasts: schaefers.s@kbs-frb.be 
 
Mediju kontaktpersona: 
Maria Laura Franciosi 
Tel.: +32 475 244697 
franciosi@brusselsreporter.eu 
 
Eiropas konsorcijs 
King Baudouin Foundation  
Projekta koordinācija, līdzfinansēšana un projekta 
vadīšana  
Starptautiskā Eiropas Kustība 
Eiropas pilsoņu samits, reģionālās rezultātu 
apspriedes 2009.gada rudenī un ieinteresēto pušu 
iesaistīšana  
Centre d’information sur l’Europe and La 
Netscouade  
Interneta diskusiju veicināšana un mājas lapas 
dizains 
European Policy Centre 
Padomi politikas jautājumos, faktu lapu gatavošana 
dalībniekiem, Eiropas pilsoņu samits 

European Journalism Centre  
Kontakti ar medijiem 
European Citizen Action Service 
Kontakti ar pilsonisko sabiedrību 
Fondation pour les Générations Futures  
Akadēmisko pētījumu un izvērtēšanas darbu 
koordinācija  
IFOK  
Debašu procesa izstrāde un atbalsts 
B&B Consultants  
Dalībnieku atlases koordinācija 

 
Nacionālie partneri 
 
Austrija: Centre for Social Innovation 
Regina Brandstetter, brandstetter@zsi.at 
Beļģija: King Baudouin Foundation 
Nele Verbruggen, verbruggen.n@kbs-frb.be 
Bulgārija: Centre for Liberal Strategies 
Yana Papazova, yana@cls-sofia.org 
Čehija: Partners Czech, o. p. s. 
Karoline Kuncova, 
Karolina.Kuncova@partnersczech.cz 
Dānija: Danish Cultural Institute 
Olaf Gerlach Hansen, ogh@dankultur.dk 
Francija: Civisme et démocratie 
David Oger, oger@cidem.org 

Luksemburga: Université de Luxembourg, Etudes 
sociologiques et politiques 
Raphaël Kies, raphael.kies@uni.lu 
Malta: Malta Regional Development and Dialogue 
Foundation, Brian Restall, info@mrddf.org 
Nīderlande: Radboud Universiteit Nijmegen 
Monique Leyenaar, m.leyenaar@fm.ru.nl 
Polija: Partners Polska 
Maciej Tanski, maciej.tanski@partnerspolska.pl  
Portugāle: Instituto Estratégico de Estudos 
Internacionais 
Rita Pais, rp@ieei.pt 
Rumānija: Romanian Academic Society 
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Grieķija: Institute of Statistical Research, Analysis 
and Documentation 
John Panaretos, opan@aueb.gr 
Igaunija: Open Estonia Foundation 
Kadri Ollino, kadri@oef.org.ee 
Itālija: Cittadinanzattiva 
Melody Ross, m.ross@activecitizenship.net  
Īrija: National Forum on Europe 
Grace O'Reagan, goreagan@forumoneurope.ie 
Kipra: Index Research and Dialogue 
Yiouli Taki, yiouli.index@cytanet.com.cy   
Latvija: Centre for Public Policy PROVIDUS 
Dace Akule, akule@providus.lv 
Lielbritānija: Involve 
Edward Andersson, edward@involve.org.uk    
Lietuva: Baltic Partners for Change Management 
Gaila Muceniekas, gaila@partnersbaltic.lt 
 

Suzana Dobre, suzana@sar.org.ro 
Slovākija: Partners for Democratic Change Slovakia, 
Samuel Abre, samuel@pdcs.sk  
Slovēnija: Centre of non-governmental organisations of 
Slovenia 
Alenka Blazinšek, cnvos@mail.ljudmila.org 
Somija: Svenska Studiecentralen 
Sebastian Gripenberg, sebastian.gripenberg@ssc.fi 
Spānija: Luis Vives Foundation 
Alia Chahin Martín, a.chahin@fundacionluisvives.org 
Ungārija: Partners Hungary Foundation 
Janos Wagner, partners@partnershungary.hu 
Vācija: IFOK GmbH 
Ute Gallmeier, ute.gallmeier@ifok.de 
Zviedrija: University of Örebro 
Erik Amna, erik.amna@sam.oru.se 
 

  

 


