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PRIEKŠVĀRDS

Viedokļiem ir nozīme. Demokrātiski ievēlētajam Eiropas Parlamentam ir ļoti 

svarīga visu Eiropas Savienības iedzīvotāju pārstāvēšana un viņu viedokļi, 

ieklausīšanās šajos viedokļos un to izprašana. Savā desmitajā gadā Eiropas 

Parlamenta Parlametrs turpina novērot Eiropas iedzīvotāju viedokļus par dalību 

ES un tās sniegtajiem ieguvumiem, to, vai viņu viedoklis Savienībā tiek uzklausīts 

un, visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — viņu attieksmi pret Eiropas Parlamentu, tā 

prioritātēm, darbībām un uzdevumu. Parlametrs ir šodienas Eiropas Savienības 

spogulis, kas no daudzveidības veido vienotu ainu.

Kopš 2007. gada Parlametra apsekojumi ir snieguši precīzu un pilnīgu priekšstatu par 

Eiropas sabiedriskās domas attīstību laika gaitā. Šie apsekojumi izseko sabiedriskās 

domas svārstības krīžu un veiksmīgā laikā, kā arī atspoguļo Eiropas iedzīvotāju stingro 

apņemšanos un vēlmi ievērot pamattiesības un pamatbrīvības. Eiropas Parlamenta 

sabiedriskās domas apsekojumi ļauj gūt priekšstatu par to, cik svarīgi ES ir pievērsties 

globāliem draudiem, novērtēt iedzīvotāju informētību par ES un tieši Parlamenta 

likumdošanas darbībām viņu vārdā un interesēs.

Tādējādi Parlametra apsekojumi apkopo lielu daudzumu datu un informācijas, ļaujot sīki 

analizēt sabiedriskās domas tendences ne tikai vidējā Eiropas līmenī, bet daudz sīkāk arī 

konkrētu valstu vai sociāli demogrāfiskajā līmenī.

Tieši šī pieejamā daudzuma sīki izklāstīta informācija pārvērš Parlametru par tik vērtīgu 

un lietderīgu instrumentu. Kā apliecinās šis apsekojums, katra atsevišķā jautājuma Eiropas 

vidējie rezultāti ļauj vien daļēji izprast situāciju. Tikai kopā — un nereti salīdzinājumā — ar 

dažādajiem valstu līmeņa rezultātiem tiek iegūts pilnīgs priekšstats par to, kā iedzīvotāji 

redz Eiropas Savienību.

Šā Eiropas Parlamenta Eirobarometra praktisko darbu īstenoja laikā no 2017. gada 

23. septembra līdz 2. oktobrim. Klātienes intervijās Kantar Public intervēja 27 881 

respondentu visās 28 dalībvalstīs.

Rezultātu izklāstā ir aprakstīts konteksts, t. i., nozīmīgi politiskie un ekonomikas notikumi, 

kas norisinājušies pēdējo mēnešu laikā un kam ir svarīga nozīme, lai izprastu viedokļu un 

tendenču pārmaiņas. Ziņojumam ir trīs nodaļas, kas attiecas uz trim svarīgiem tematiem. 

Pirmajā nodaļā ir apkopoti iedzīvotāju paustie viedokļi un attieksme pret Eiropas 
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Savienību un Eiropas Parlamentu. Otrajā nodaļā ir analizēti iedzīvotāju viedokļi par to, 

pret kuriem apdraudējumiem Eiropas Savienībai būtu viņus prioritāri jāaizsargā, kā arī par 

tiem Eiropas Savienības sasniegumiem un sekmīgajiem rezultātiem, ko iedzīvotāji vēlētos 

saglabāt. Visbeidzot, trešajā nodaļā ir izklāstītas politikas prioritātes, kas pēc Eiropas 

iedzīvotāju domām būtu jāīsteno Eiropas Parlamentam un, nobeigumā, bet ne mazāk 

svarīgi — vērtības, kuras iedzīvotāji uzskata par svarīgām.

Daudziem no nozīmīgajiem jautājumiem ir norādīta tendence kopš 2007. gada, analizējot 

Eiropas iedzīvotāju viedokļu izmaiņas. Daži jautājumi nav bijuši ietverti visos Parlametra 

apsekojumos, tādēļ dažādu rādītāju tendences var atšķirties. 
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KOPSAVILKUMS

Parlametrs 2017 apliecina, ka Eiropas iedzīvotāji savu viedokli pauž noteiktāk, 

ka viņu uzticēšanās Eiropas projektam ir kļuvusi spēcīgāka un ka iedzīvotāju 

acīs ir nostiprinājies Eiropas Parlamenta tēls. Saistībā ar atjaunotajām debatēm 

par Eiropas nākotni un apdraudēto vienotību Eiropas Savienībā, 47% Eiropas 

iedzīvotāju uzskata, ka ES viņu viedoklis tiek uzklausīts. Tas ir labākais rezultāts 

kopš 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Turklāt 57% respondentu uzskata, 

ka dalība ES viņu valstij sniedz ieguvumus — arī šis rādītājs ir gandrīz atgriezies 

savā pirmskrīzes līmenī.

Eiropas Parlamenta Parlametrs 2017 rūpīgi izpēta iedzīvotāju viedokļus par dalību ES un 

šādas dalības sniegtajiem ieguvumiem, par to, vai viņu viedoklis Eiropas Savienībā tiek 

ņemts vērā un par viņu attieksmi pret Eiropas Parlamentu, tā prioritātēm, darbībām un 

uzdevumu.

Pozitīvas liecības par ekonomikas atveseļošanos ES un stabilitātes atjaunošanās aizvien 

vairāk tiek uztvertas kā jaunā ikdiena. Parlametra 2017 pirmā daļa pierāda, ka iedzīvotāju 

attieksme pret ES kļūst aizvien pozitīvāka, kas bija novērojams jau iepriekšējos apsekojumos 

kopš 2016. gada. Jau jaunākais 2017. gada marta apsekojums „Līdz Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām — divi gadi” apliecināja, ka iedzīvotāji aizvien vairāk apzinās, ka ES rīkojas viņu 

labā tajās jomās, kuras viņi ir norādījuši kā prioritātes. Balstoties uz šo pieaugošo pozitīvo 

viedokli par ES darbībām, arī rādītājs, kas pierāda interesi par ES, saglabājas augsts, proti, 

57% līmenī, un liecina par stabilu pieaugumu laika gaitā.

Saistībā ar atjaunotajām debatēm par Eiropas nākotni, izteikts vairākums eiropiešu 

joprojām atbalsta savas valsts dalību ES. Proti, 57% respondentu uzskata, ka dalība ES viņu 

valstij sniedz ieguvumus, un tas ir gandrīz tikpat liels īpatsvars kā pirms krīzes. Vissmagāk 

skartajās dalībvalstīs šis rādītājs ir zemāks, savukārt ekonomiski stabilāku valstu iedzīvotāju 

attieksme pret ES parasti ir pozitīvāka. Vairums respondentu visās dalībvalstīs norāda, 

ka dalība ES ir viņu valstij sniegusi ieguvumus. ES līmenī šis īpatsvars ir palielinājies par 

četriem procentpunktiem salīdzinājumā ar 2016. gadu un pašreiz ir 64%. Turklāt aizvien 

vairāk iedzīvotāju uzskata, ka situācija ES attīstās pareizajā virzienā (31%, +6 procentpunkti 

salīdzinājumā ar martu).

Ņemot vērā šo stabili pieaugošo optimismu, arī Eiropas Parlaments izpelnās pozitīvāku 

sabiedrības attieksmi. Pieaugums par astoņiem procentpunktiem nozīmē, ka pašreiz 33% 
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no visiem iedzīvotājiem ir pozitīvs priekšstats par Eiropas Parlamentu. Šo pieaugumu 

papildina to iedzīvotāju īpatsvara samazinājums par 7 procentpunktiem (līdz 21%), kuriem ir 

negatīvs priekšstats par EP, savukārt 42% respondentu joprojām ir neitrāls priekšstats. 

Visbeidzot, ir interesanti pievērst uzmanību gaidāmajām 2019. gada Eiropas Parlamenta 

vēlēšanām. Līdz tām ir palicis mazāk par diviem gadiem, un 47% eiropiešu aicina palielināt 

Eiropas Parlamenta ietekmi, savukārt 55% eiropiešu jau šobrīd ir apliecinājuši savu interesi 

par nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Parlametra 2017 otrajā daļā ir analizēta sabiedriskā doma saistībā ar apdraudējumiem un 

ES nodrošināto aizsardzību. Jēdziens „Eiropa, kura aizsargā” jau ir iesakņojies ES notiekošajās 

politiskajās debatēs. Jaunākie Eirobarometra apsekojumi apliecināja, ka tādi jautājumi kā 

terorisms, imigrācija un ekonomikas situācija rada lielas bažas.

Tādēļ šajā nodaļā galvenokārt tiek apzinātas jomas, kurās eiropieši no ES sagaida aizsardzību. 

Terorisms (minēts 58% atbilžu) ir norādīts kā galvenais apdraudējums, saistībā ar ko 

eiropieši vēlas, lai ES sniegtu aizsardzību. Nestabilā ekonomikas situācija, kas skar daudzus 

eiropiešus, liek izcelt tādus jautājumus kā bezdarbs (43%) un nabadzība un atstumtība 

(42%). Aizsardzība pret nekontrolētu migrāciju (vidēji 35%) joprojām ir viens no iedzīvotāju 

aktuālākajiem jautājumiem. Mazāk nekā ceturtdaļa eiropiešu minēja klimata pārmaiņas 

(23%), reliģisko radikālismu (23%), organizēto noziedzību (22%), bruņotus konfliktus (21%), 

politisko ekstrēmismu (20%), infekcijas slimību izplatību (10%), kiberuzbrukumus, sociālo 

dempingu un apdraudējumus datu privātumam (visi trīs — 9%).

Pēc tam apsekojumā ir novērtēti galvenie sasniegumi, kurus iedzīvotāji vēlas, lai ES 

aizsargātu. Atbildes var iedalīt divās kategorijās, proti, no vienas puses, pamattiesības 

(44%) un ceļošanas, darba un mācīšanās brīvība visā ES (36%). No otras puses, sociālie un 

ekonomikas sasniegumi, proti, darba ņēmēju tiesības (34%), pienācīgas pensijas (34%) un 

ekonomiskā labklājība (33%). Šie rezultāti attiecīgi atspoguļojas vērtībās, kuras iedzīvotāji 

vēlas, lai EP prioritāri aizsargātu, proti, cilvēktiesību aizsardzība (56%), vārda brīvība (34%) un 

vīriešu un sieviešu līdztiesība (32%).

Trešajā nodaļā Parlametrs 2017 norāda, kādus konkrētus politikas virzienus eiropieši sagaida 

no Eiropas Parlamenta. Balstoties uz iepriekš apzinātajiem apdraudējumiem, eiropieši 

galvenokārt un vienmērīgi atbalsta rīcību nabadzības un atstumtības jomā (41%), kā arī 

terorisma apkarošanas jomā (41%). Jauniešu bezdarba apkarošana ir vidēji trešais biežāk 

minētais jautājums (31%). Būtībā trīs galvenie Eiropas iedzīvotājiem aktuālie jautājumi ir šādi: 

viņi vēlas panākt piepildījumu savā dzīvē vietā, kas viņiem drošina saimnieciskas iespējas un 

aizsargā viņu brīvību. 
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KONTEKSTS

Kā jau tas ir visu šādu apsekojumu gadījumā, lai pienācīgi analizētu 

secinājumus, ir svarīgi izprast valsts, Eiropas un starptautisko kontekstu, kurā 

notika intervijas.

Eiropas Savienībā pozitīvas liecības par ekonomikas atveseļošanos un stabilitātes 

atjaunošanos aizvien vairāk tiek uztvertas kā jaunā ikdiena. Tādējādi Eiropas Komisijas 

priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera runa par stāvokli Savienībā, ar ko viņš 2017. gada 

13. septembrī uzstājās Eiropas Parlamentā, balstījās uz acīmredzamajām liecībām 

par panāktajiem pozitīvajiem rezultātiem, kas ir labs sākumpunkts spēcīgākai Eiropas 

Savienībai.

Pieaugošais optimisms par ES nākotni, šķiet, atspoguļo pakāpenisko ekonomikas 

atveseļošanos, kas vērojama dalībvalstīs. Eurostat dati liecina, ka 2017. gada otrajā 

ceturksnī ES 28 dalībvalstīs nodarbināti bija 235,4 miljoni vīriešu un sieviešu1  — tie ir 

augstākie jebkad reģistrētie rādītāji. Vienlaikus Eurostat lēš, ka 2017. gada otrajā ceturksnī 

sezonāli koriģētais IKP palielinājās par 0,6% eurozonā (19 eurozonas valstis) un par 0,7% ES 

28 dalībvalstīs. Salīdzinot ar to pašu ceturksni iepriekšējā gadā, 2017. gada otrajā ceturksnī 

sezonāli koriģētais IKP palielinājās par 2,3% eurozonā un par 2,4% ES 28 dalībvalstīs2 .

Gan Eiropas politiķi, gan plašsaziņas līdzekļi ir ņēmuši vērā priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 

aicinājumu sākt Eiropas Savienības reformu procesu, un tādējādi paplašināt publiskās 

debates un informētību.

Lai gan kopš 2014. gada ir samazināts bēgļu un neatbilstīgu migrantu milzīgais 

pieplūdums pa galvenajiem ceļiem un ir būtiski samazinājies patvēruma meklētāju skaits, 

Eiropas Savienība joprojām uzņem migrantus un bēgļus, kas galvenokārt ierodas pāri 

Vidusjūrai, novedot pie liela skaita traģiskas bojāejas gadījumu.

Dažādās ES valstīs nevainīgi cilvēki joprojām kļūst par teroristu uzbrukumu upuriem. Šajā 

vasarā divi teroristu uzbrukumi notika Apvienotajā Karalistē — uz Londonas tilta 3. jūnijā 

un Londonas metro 15. septembrī. Barselonā teroristu uzbrukums norisinājās 17. augustā, 

kur bojā gāja 14 cilvēki un ievainojumus guva vairāk nekā 130 cilvēki. Vēl divi teroristu 

uzbrukumi notika Beļģijā — Briselē 20. jūnijā un 25. augustā. Visbeidzot, bet ne mazāk 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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svarīgi — teroristu uzbrukumi skāra arī Franciju, proti, Parīzi un Marseļu attiecīgi 6. jūnijā 

un 1. oktobrī.

Vairākas ES valstis ir saskārušās ar dabas katastrofām. Itālijā 9. septembrī applūda Livorno 

apgabals un 21. augustā Iskiju skāra zemestrīce. Zemestrīce 21. jūlijā skāra arī Kosas salu 

Grieķijā. Plašākā kontekstā Eiropas plašsaziņas līdzekļos tika plaši apspriestas vairākas 

viesuļvētras, kas skāra Karību salas, Puertoriko un ASV kontinentālo daļu.

Saistībā ar Apvienoto Karalisti un notiekošajām Brexit sarunām, pārrunas ar Eiropas 

Savienību joprojām ir sarežģītas, un progress ir nepietiekams, lai gan tiek īstenoti 

centieni procedūru paātrināt. Plašsaziņas līdzekļi visā Eiropas Savienībā daudz ziņo par 

problēmām, kas saistītas ar izstāšanos no Eiropas Savienības un šā procesa iespējamām 

sekām.

Vienlaikus politiskā krīze Spānijā, ko ir izraisījusi Katalonijas situācija, ir bijis galvenais 

publiskajās debatēs apspriestais jautājums ne tikai Spānijā.

Vēlēšanas nereti mudina iedzīvotājus pārvērtēt savus politiskos viedokļus un nostāju 

svarīgos jautājumos. Valstu līmenī pirms vai pēc praktiskā darba notika vairākas 

parlamenta un prezidenta vēlēšanas. 2017. gada 24. septembrī parlamenta vēlēšanas 

notika Vācijā, savukārt Portugālē oktobra sākumā notika pašvaldību vēlēšanas. Turklāt 

15. oktobrī iedzīvotāji tiek aicināti uz parlamenta vēlēšanām Austrijā, savukārt 22. oktobrī 

— Čehijā. Šā gada oktobrī Igaunijā notiks pašvaldību vēlēšanas, bet Slovēnijā notiks 

prezidenta vēlēšanu pirmā kārta. 



PARLAMETRS 2017 — DALĪBA, TĒLS UN NOZĪME 13

I NODAĻA. STINGRĀKA BALSS

Pēdējā gada laikā sabiedriskās domas tendences apliecina pieaugoši 

pozitīvu attieksmi pret ES, kā to apliecina Parlamenta Eirobarometra īpašais 

apsekojums „Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — divi gadi” (2017. gada marts)3, 

Parlametrs 20164  un Eiropas Komisijas Eirobarometra standarta apsekojums 87 

(2017. gada maijs)5 .

47% procenti iedzīvotāju uzskata, ka ES tiek ņemts vērā viņu viedoklis. Tas ir labākais 

rezultāts kopš 2009. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Turklāt 57% respondentu uzskata, 

ka dalība ES viņu valstij sniedz ieguvumus — arī šis rādītājs ir gandrīz atgriezies savā 

pirmskrīzes līmenī. Interese par ES saglabājas augsta, proti, 57% apmērā, un laika gaitā ir 

vērojams stabils pieaugums.

Izteikts vairākums eiropiešu joprojām atbalsta savas valsts dalību ES. Proti, 57% respondentu 

uzskata, ka dalība ES viņu valstij sniedz ieguvumus, un tas ir gandrīz tikpat liels īpatsvars 

kā pirms krīzes. 64% procenti respondentu no visas ES norāda, ka dalība ES ir viņu valstij 

sniegusi ieguvumus. ES līmenī šis īpatsvars ir palielinājies par četriem procentpunktiem 

salīdzinājumā ar 2016. gadu. Turklāt aizvien vairāk iedzīvotāju uzskata, ka situācija ES attīstās 

pareizajā virzienā (31%, +6 procentpunkti salīdzinājumā ar martu).

Eiropiešiem ir daudzpusīga pieeja ES, kuru tie uzskata gan par globālu dalībnieku, kura 

uzdevums ir risināt starptautiskus jautājumus, gan par pareizo līmeni, kādā izlēmīgāk rīkoties 

saistībā ar vairākām politikas jomām6 . Tomēr iedzīvotāji ne tikai no ES sagaida vairāk — viņi, 

šķiet, arī ciešāk vēro ES rīcību šajās jomās.

Jaunākajā Eiropas Parlamenta apsekojumā „Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — divi 

gadi” skaidri atklājās Eiropas iedzīvotāju informētība par to, ko ES dara viņu labā. Salīdzinot 

2016. gada rezultātus ar 2017. gada rezultātiem, gandrīz visās dalībvalstīs saistībā ar lielāko 

daļu politikas jomu ir būtiski palielinājies to respondentu īpatsvars, kuri uzskata, ka ES rīcība 

ir atbilstīga. Pētījuma II nodaļā ir apspriesta nozīme, kura piemīt šai Eiropas iedzīvotāju 

pieaugošajai informētībai par Eiropas Savienības rīcību atbilstīgi tam, ko iedzīvotāji sagaida. 

Turklāt tā arī varētu izskaidrot būtisko pieaugumu vienā no svarīgākajām jomām, proti, vai 

iedzīvotāji uzskata, ka viņu viedoklis ES tiek uzklausīts vai ne.

3 Eiropas Parlaments, Eirobarometra īpašais apsekojums „Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — divi gadi”, 
2017. gada marts, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-
the-2019-Europe- an-Elections
4 Eiropas Parlaments, Eirobarometra īpašais apsekojums „Parlametrs 2016”, http://www.europarl.europa.
eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Eiropas Komisija, Eirobarometra standarta apsekojums 87, 2017. gada maijs, http://ec.europa.eu/com-
mfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
6 Eiropas Parlaments, Eirobarometra īpašais apsekojums „Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — divi gadi”, 
2017. gada marts

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20170426PVL00115/Two-years-until-the-2019-Europe- an
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://www.europarl.europa.eu/atyour- service/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Mans viedoklis Eiropas Savienībā un manā valstī tiek uzklausīts

Eiropieši uzskata, ka viņu viedoklim ir nozīme un ka tas tiek uzklausīts, proti, to eiropiešu 

īpatsvars, kas uzskata, ka viņu viedoklis ES tiek uzklausīts, sasniedz 47%, un tas ir 

augstākais rādītājs kopš 2009. gada jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Savukārt to eiropiešu īpatsvars, kuri uzskata, ka viņu viedoklis ES netiek uzklausīts, ir 

reģistrēts 48% apmērā, kas ir samazinājums par 11 procentpunktiem kopš tā augstākā 

līmeņa 2016. gada septembrī. Abas tendences pēdējā laikā saplūst, pozitīvajai nostājai 

palielinoties par 4 procentpunktiem salīdzinājumā ar 2017. gada martu un par 10 

procentpunktiem salīdzinājumā ar situāciju pagājušajā gadā.

Šo tendenci nosaka plaši uzlabojumi plašā vairākumā dalībvalstu. Tādas valstis kā 

Slovēnija, Zviedrija, Dānija, Austrija un Īrija ir šīs augšupejošās tendences priekšgalā, jo 

tajās vērojama par 10 vai vairāk procentpunktiem augšupejoša tendence. Tikai Bulgārijā, 

Lietuvā un Rumānijā šāda viedokļa īpatsvars samazinājās, savukārt Kiprā un Latvijā tas ir 

palicis nemainīgs.

Tas, kas iedzīvotāji uzskata, ka pašreiz viņu viedoklis ES tiek vairāk uzklausīts, ir uzmanīgi 

jānovērtē katras valsts gadījumā, ņemot vērā attiecīgo politisko kontekstu. Ļoti iespējams, 

ka šos rezultātus nosaka plašāka ES rīcība atbilstīgi tam, ko iedzīvotāji sagaida. Arī dažādi 

politikski notikumi, piemēram, valsts valdības sekmīgs rezultāts konkrētu politikas jomu 

īstenošanā vai nostāju ieņemšanā Eiropas līmenī, var būt svarīgs faktors, kas ietekmē 

iedzīvotāju priekšstatu par to, ka viņu viedoklis ES tiek labāk uzklausīts.

? Vai Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādam apgalvojumam: 
„Mans viedoklis ES tiek uzklausīts”.

Avots: Parlametrs 2017, D72.1
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Papildus saistībā ar iedzīvotāju priekšstatu par to, vai viņu viedoklis ES tiek uzklausīts, 

iedzīvotājiem arī tiek jautāts, kā, viņuprāt, viņu viedoklis ietekmē notikumus viņu valstī. 

Šis priekšstats joprojām ir spēcīgs, un tā rādītājs ir augstāks nekā ES līmenī. Lielākā daļa 

eiropiešu uzskata, ka viņu viedoklis valsts līmenī tiek uzklausīts (61%), savukārt tikai 35% 

respondentu uzskata, ka viņu viedoklis viņu pašu valstī netiek uzklausīts.

Gandrīz visās valstīs iedzīvotāji uzskata, ka viņu viedoklis tiek vairāk uzklausīts valsts līmenī 

nekā Eiropas kontekstā. Vienīgie izņēmumi ir Rumānija un Lietuva, kur iedzīvotāji uzskata, 

ka viņu viedoklis tiek vairāk uzklausīts ES, nevis viņu valstī, pat ja šis priekšstats samazinās, 

kā norādīts iepriekš. Šajā kontekstā jānorāda, ka 2017. gada jūnijā izjuka Rumānijas 

valdība, novedot pie premjerministra maiņas, savukārt Lietuvā 2016. gada ziemā pie varas 

nāca jauna valdība.

Kur priekšstats par to, ka mans viedoklis tiek uzklausīts, ir spēcīgākais un kur 
— vājākais?

Zviedrija ir valsts, kurā vairākums iedzīvotāju uzskata, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts gan 

valsts līmenī (95%), gan ES līmenī (84%). Tas Eirobarometra apsekojumos nav nekas jauns, 

jo to Zviedrijas iedzīvotāju īpatsvars, kuri uzskata, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts, vienmēr 

ir bijis ļoti liels. Tāda pati tendence vērojama Dānijā, kur 94% iedzīvotāju uzskata, ka viņu 

Avots: Parlametrs 2017, D72.2

?Vai Jūs piekrītat vai nepiekrītat šādam apgalvojumam:
 „Mans viedoklis tiek uzklausīts [manā valstī]”.
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viedoklis tiek uzklausīts viņu valstī, un 80% uzskata, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts ES 

līmenī.

Grieķijā vērojama pretēja situācija. Tās iedzīvotājiem nav stingras pārliecības, ka viņu 

viedoklis tiktu uzklausīts, proti, 23% uzskata, ka tas tiek uzklausīts valsts līmenī un 21% — 

ES līmenī, lai gan kopš pagājušā gada vērojama augšupejoša tendence. Lietuvas rezultāti 

ir līdzīgi, proti, 23% domā, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts viņu valstī un 25% — ES līmenī.

Vairums izglītoto cilvēku, vadītāju un to iedzīvotāju, kam nav īpašu grūtību apmaksāt 

savus rēķinus, parasti atbild, ka viņu viedoklis tiek uzklausīts gan ES, gan valsts līmenī. 

Vienlaikus vairākums respondentu, kas ir apmierināti ar savu dzīvi un ir optimistiskāk 

noskaņoti saistībā ar savu nākotni, tiecas piekrist šādam viedoklim.

Interese par Eiropas lietām

Pēc Brexit referenduma joprojām vērojama augsta interese par Eiropas lietām. Arī vairāku 

valsts līmeņa vēlēšanu laikā ES dimensijai bija svarīga nozīme politiskajās debatēs.

57% procenti eiropiešu 

apliecina, ka viņus 

interesē ES lietas, tomēr 

šis ES vidējais rādītājs sevī ietver lielas atšķirības starp 

dalībvalstīm. 

Lai gan vidējais ES rādītājs atbilst parastajai tendencei, 

ko apliecinājuši iepriekšējie apsekojumi, dažās valstīs, 

piemēram, Somijā un Slovēnijā, vērojams intereses par 

Eiropas lietām būtisks pieaugums (+9 procentpunkti 

Somijā un +8 procentpunkti Slovēnijā), savukārt citās 

novērots būtisks samazinājums, piemēram, Īrijā un Latvijā 

(abās -7 procentpunkti).

Kuriem iedzīvotājiem ir lielākā interese par Eiropas lietām?

Izglītība un nodarbošanās ietekmē nostājas atšķirības šajā jautājumā, jo izglītotākie 

respondenti, kā arī vadītāji un pašnodarbinātas personas lielākoties pauž lielāku interesi 

par Eiropas lietām. Turklāt sociāli demogrāfiskā analīze apliecina, ka nozīme ir arī cilvēku 

? Vai Jūs teiktu, ka esat ļoti ieinteresēts, pietiekami ieinteresēts, 
ne pārāk ieinteresēts vai vispār neesat ieinteresēts Eiropas lietās?

Avots: Parlametrs 2017, QA1
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dzīvesvietai, jo pilsētas teritoriju iedzīvotāji parasti kopumā pauž lielāku interesi. 

Pēc vecuma grupu sadalījuma var spriest, ka jauniem cilvēkiem ir mazāka interese par 

ES lietām nekā vecākām paaudzēm (52% 15–24 gadu vecuma grupā un 57% 55+ gadu 

vecuma grupā), kas atbilst viņu mazākas intereses par politiku rādītājam, kā pierādījis, 

piemēram, Eiropas Parlamenta pēcvēlēšanu apsekojums7 . Tomēr apvienojumā ar savu 

kopumā optimistiskāku skatījumu uz ES  jauni cilvēki biežāk uzskata, ka viņu viedoklis ES8 

tiek uzklausīts (49% salīdzinājumā ar 44% 55+ gadu vecuma grupā).

Dalība ES ir pozitīva lieta

Izteikts vairākums eiropiešu joprojām atbalsta savas valsts dalību ES. Pārliecība, ka ES ir 

pozitīvs projekts, joprojām ir spēcīga, proti, to atbalsta 57% respondentu. Šis rezultāts 

gandrīz nodrošina šā rādītāja atgriešanos pirmskrīzes līmenī. Šī atjauninātā stabilitāte ir ne 

tikai jāapsver pašreizējo un sarežģīto Apvienotās Karalistes un Eiropas Savienības sarunu 

kontekstā, bet ir jāņem vērā arī publisko debašu sākšana par ES turpmāko virzienu, ko 

2017. gada rudens sākumā Eiropas Parlamentā uzsvēra Francijas prezidents Emanuel 

Macron, kā arī Komisijas priekšsēdētājs. Arī šajā gadījumā valstu konteksti spēcīgi ietekmē 

rezultātus, kas atspoguļojas acīmredzamās viedokļu atšķirībās. Iedzīvotāji parasti vairāk 

7 Eiropas Parlaments. 2014. gada pēcvēlēšanu apsekojums, 2014. gada oktobris, praktiskais darbs 2014. 
gada maijā un jūnijā, http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-elec-
tion-survey-2014
8 Šis apsekojums, piemēram, apliecina, ka jauni cilvēki biežāk nekā vecākas paaudzes mēdz uzskatīt, ka 
situācija ES attīstās pareizā virzienā (33% 15–24 gadu vecuma grupā un 28% 55+ gadu vecuma grupā). Proti, 
61% no viņiem (salīdzinājumā ar 54% 55+ gadu vecuma grupā) apgalvo, ka dalība ES ir pozitīva lieta

?Vai kopumā Jūs uzskatāt, ka [mūsu valsts] dalība ES ir ...? 

Avots: Parlametrs 2017, QA10

http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
http://www. europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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atbalsta ES tajās valstīs, kuras ir ekonomiski stabilākas vai kurās pēdējā laikā ir bijusi 

vērojama pozitīva ekonomikas izaugsme, proti, Luksemburgā, Vācijā, Nīderlandē un Īrijā.

Manas valsts dalība ES ir sniegusi ieguvumus ... un kādēļ?

Vairākums eiropiešu uzskata, ka viņu valsts ir ieguvusi no dalības ES. Vidēji 64% ES 

iedzīvotāju norāda, ka viņu valsts no tā ir ieguvusi (salīdzinājumā ar 25%, kuri domā pretēji). 

Kopš 2011. gada maija ir vērojama augšupejoša tendence, kas kļūst aizvien pamanāmāka 

kopš krīzes beigām un ekonomikas atveseļošanās sākuma ES.

Šī pārliecība ir pausta vēl spēcīgāk nekā 2016. gadā, jo salīdzinājumā ar 2016. gada 

septembri ir vērojams pieaugums par četriem procentpunktiem. Tomēr starp ES valstīm ir 

lielas atšķirības, proti, no vairāk nekā 85% Īrijā, Maltā, Lietuvā un Luksemburgā līdz mazāk 

nekā 50% Grieķijā, Kiprā un Itālijā.

? Ņemot vērā visus aspektus, vai, Jūsuprāt, [mūsu valsts] kopumā 
ir vai nav ieguvusi no dalības ES?

Avots: Parlametrs 2017, QA11
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?Ņemot vērā visus aspektus, vai, Jūsuprāt, [mūsu valsts] kopumā 
ir vai nav ieguvusi no dalības ES? (Kopējais ieguvumu rādītājs.)

Avots: Parlametrs 2017, QA11
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? Kuri no turpmāk nosauktajiem ir galvenie iemesli, kādēļ Jūs domājat, 
ka [mūsu valsts] ir ieguvusi no dalības ES? (Ne vairāk kā trīs atbilžu kopējie dati.)

Avots: Parlametrs 2017, QA12. 
Jāņem vērā, ka šo jautājumu uzdeva tikai tiem respondentiem, kas atbildēja, ka viņu valsts ir ieguvusi no dalības ES (Q11)
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Respondentiem, kas atbildēja, ka viņu valsts ir ieguvusi no dalības ES, pēc tam lūdza paust 

savu viedokli par iemesliem, kuru dēļ viņi tā uzskata.

Sniegtās atbildes aptver garu virkni dažādu iemeslu, proti, ekonomikas izaugsme (36%), 

miers, drošība (30%) un sadarbība starp ES valstīm (30%) ir svarīgākie iemesli, taču katrā 

valstī ievērojami atšķiras šo atbilžu iemesli.

?Kādēļ [Jūsu valsts] 
ir ieguvusi no dalības ES?

Avots: Parlametrs 2017, QA12
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Pat ja ES atbalsta līmenis ir līdzīgs, tā motivējošie faktori var atšķirties. To uzskatāmi apliecina 

Spānijas un Portugāles salīdzinoša analīze, proti, vairākums abu valstu iedzīvotāju norāda, 

ka dalība ES ir pozitīva parādība viņu valstij (62% Spānijā un 60% Portugālē). Līdzīgi viņi 

uzskata, ka viņu valsts ir ieguvusi no šīs dalības (attiecīgi 70% un 73%). Tomēr atšķiras 

galvenais iemesls, kādēļ iedzīvotāji uzskata, ka ir ieguvuši:

Galvenais iemesls:
ES veicina ekonomikas izaugsmi

 (39 %)

70 % respondentu Spānijā 
norāda, ka viņu valsts

 ir ieguvusi no dalības ES.

Galvenais iemesls:
ES nodrošina jaunas darba iespējas

 (32 %)

73 % respondentu Portugālē 
norāda, ka viņu valsts

 ir ieguvusi no dalības ES.

Ziemeļos vērojams tikpat interesants salīdzinājums starp Dāniju un Igauniju, proti, vairums 

abu valstu iedzīvotāju uzskata, ka dalība ES ir pozitīva (67% Dānijā un 68% Igaunijā). Līdzīgi 

viņi uzskata, ka viņu valsts ir ieguvusi no šīs dalības (abās 81%).

Tomēr atkal atšķiras galvenais iemesls, kādēļ viņi ieguvuši: Dānijā iedzīvotāji min labāku 

sadarbību starp ES valstīm, savukārt Igaunijā vairāk tiek minēta ekonomikas izaugsme.

Dalību ES par pozitīvu aspektu galvenokārt uzskata jauni cilvēki, vadītāji un 
studenti

Visbiežāk dalību ES atbalsta jauni cilvēki, vadītāji un studenti. Tā tas ir arī to cilvēku 

gadījumā, kuri apgalvo, ka ir apmierināti ar savu dzīvi, un kuri saskata savu dzīves apstākļu 

Galvenais iemesls:
sadarbība ar citām ES valstīm

 (47 %)

81 % respondentu Dānijā 
norāda, ka viņu valsts

 ir ieguvusi no dalības ES.

Galvenais iemesls:
ES veicina ekonomikas izaugsmi

 (49%)

81 % respondentu Igaunijā 
norāda, ka viņu valsts

 ir ieguvusi no dalības ES.
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uzlabošanos nākamo piecu gadu laikā. Turklāt dalību ES par vērtīgu savai valstij jo īpaši 

uzskata respondenti ar augstāku izglītības līmeni.

Vai situācija attīstās pareizajā virzienā?

Pieaugošais optimisms par ES nākotni, šķiet, atspoguļo pakāpenisko ekonomikas 

atveseļošanos, kas vērojama dalībvalstīs. Eurostat dati liecina, ka 2017. gada otrajā 

ceturksnī ES 28 dalībvalstīs bija nodarbināti 235,4 miljoni vīriešu un sieviešu9  — tie ir 

augstākie jebkad reģistrētie rādītāji. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, 2017. gada otrajā 

ceturksnī sezonāli koriģētais IKP palielinājās par 0,6% eurozonā (19 eurozonas valstis) un 

par 0,7% ES 28 dalībvalstīs. Abās zonās IKP 2017. gada pirmajā ceturksnī palielinājās par 

0,5%. Salīdzinot ar to pašu ceturksni iepriekšējā gadā, 2017. gada otrajā ceturksnī sezonāli 

koriģētais IKP palielinājās par 2,3% eurozonā un par 2,4% ES 28 dalībvalstīs10 .

Savā runā Eiropas Parlamentā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 

uzsvēra Eiropas iestāžu būtisko nozīmi, palīdzot virziena maiņā, proti, Eiropas investīciju 

plāns, konkrēta rīcība banku nozarē un Stabilitātes un izaugsmes pakta gudrā īstenošana 

bija trīs no galvenajiem sasniegumiem, kas tika minēti šajā apspriedē.

Lai gan lielākā daļa iedzīvotāju joprojām uzskata, ka situācija neattīstās pareizajā virzienā 

(49% savas valsts gadījumā un 44% ES gadījumā), attieksme sāk mainīties, tieši ņemot 

vērā Eiropas Savienības situācijas kontekstu.

Salīdzinot ar 2017. gada martu, lielāks skaits iedzīvotāju tiecas uzskatīt, ka situācija ES 

attīstās pareizajā virzienā (31% 2017. gada septembrī salīdzinājumā ar 25%). Tendence 

lielākoties ir augšupejoša, salīdzinot ar zemo 19% līmeni, kas bija saistīts ar krīzi un tika 

novērots 2011. gada novembrī. Šī augšupejošā līkne vērojama visās dalībvalstīs.

Paralēli tam, ka nostiprinās priekšstats, ka situācija ES attīstās pareizajā virzienā, samazinās 

to iedzīvotāju īpatsvars, kas domā pretēji. Šis apsekojums apliecina, ka to cilvēku 

īpatsvars, kuri uzskata, ka situācija ES neattīstās pareizajā virzienā, ir samazinājies par 

6 procentpunktiem salīdzinājumā ar 2017. gada martu un par 10 procentpunktiem 

salīdzinājumā ar situāciju pagājušajā gadā.

11% respondentu spontāni atbild, ka situācija ES ne attīstās, ne neattīstās pareizajā 

virzienā, kas ir par trim procentpunktiem mazāk nekā 2017. gada martā. Kā norādīts 

9 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-
4b8d-9832-24e1cec1e6bf
10 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-
4b98-9d14-ca6ea5c7e260

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8220116/2-13092017-AP-EN.pdf/c2bdcb38-37b8-4b8d-9832-24e1cec1e6bf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8213935/2-07092017-AP-EN.pdf/6fe1f60c-51e2-4b98-9d14-ca6ea5c7e260
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iepriekšējā diagrammā, abas lejupejošās tendences attiecībā uz viedokli par virzību 

pareizajā virzienā un par virzību ne vienā, ne otrā virzienā apliecina zilās līknes 

augšupejošo tendenci (pareizajā virzienā).

Tomēr starp valstīm ir viedokļu atšķirības. Turpmākajā diagrammā sniegts pārskats par 

to, kā katras valsts iedzīvotāji atbild uz šādiem diviem jautājumiem: „Vai situācija Jūsu 

valstī attīstās pareizajā virzienā?” un „vai situācija ES attīstās pareizajā virzienā?”. Apsverot 

abus jautājumus, var konstatēt, ka 17 valstīs joprojām vairākums respondentu uzskata, 

ka situācija viņu valstī attīstās pareizajā virzienā. Interesanti, ka dažās dalībvalstīs tiek 

plaši uzskatīts, ka situācija nav visai laba ne valsts, ne ES līmenī. Tas cita starpā attiecas uz 

Grieķiju un Itāliju11 , kuras norādītas diagrammas apakšējā kreisajā stūrī.

Citās valstīs, piemēram, Bulgārijā un Lietuvā, to respondentu skaits, kuri uzskata, ka 

situācija ES attīstās pareizajā virzienā, ir daudz lielāks (48% Bulgārijā un 46% Lietuvā) nekā 

to skaits, kuri uzskata, ka tas tā ir viņu valsts līmenī (attiecīgi 28% un 27%).

Savukārt, piemēram, Maltā vai Nīderlandē iedzīvotāji uzskata, ka tieši viņu valstī situācija 

attīstās labāk nekā ES, proti, 64% respondentu Maltā un 59% respondentu Nīderlandē 

uzskata, ka situācija viņu valstī attīstās pareizajā virzienā. Attiecīgi 41% un 46% uzskata, ka 

tas tā ir ES līmenī.

11 Grieķijā 16% iedzīvotāju uzskata, ka situācija ES attīstās pareizajā virzienā, 8% iedzīvotāju uzskata, ka 
situācija viņu valstī attīstās pareizajā virzienā. Itālijā šāds viedoklis ir attiecīgi 21% un 16%

? Vai, Jūsuprāt, pašreiz situācija kopumā Eiropas Savienībā attīstās 
vai neattīstās pareizajā virzienā?

Avots: Parlametrs 2017, D73.b
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Ļoti pozitīvais, bet arī unikālais Īrijas gadījums uzrāda augstākos rādītājus saistībā ar 

situācijas attīstību īstajā virzienā gan valsts, gan ES līmenī (75% un 59%). 

Vai mana valsts vai ES dodas pareizajā virzienā?

Ņemot vērā sociāli demogrāfisko profilu, parasti gados jauni cilvēki ir tie, kas uzskata, ka 

ES dodas īstajā virzienā, savukārt vecākām paaudzēm ir pozitīvāka attieksme pret savu 

valsti.

Cilvēki, kas kopumā ir apmierinātāki ar savu dzīvi un uzskata, ka viņu dzīves apstākļi 

uzlabosies nākamo piecu gadu laikā, vairāk tiecas atbildēt, ka situācija attīstās pareizajā 

virzienā gan ES, gan valsts līmenī.

?Situācija attīstītās pareizajā virzienā [mūsu valstī] salīdzinājumā ar Eiropas Savienību 

Avots: Parlametrs 2017, D73.a un D73.b
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Eiropas Parlamenta tēls un nozīme

Kā izklāstīts iepriekš, aizvien lielāks skaits cilvēku uzskata, ka viņu viedoklis ES tiek uzklausīts. 

Kopā ar šo informētības pieaugumu stabilais atbalsts dalībai ES un valdošais priekšstats, ka šī 

dalība sniedz ieguvumus, apliecina iedzīvotāju pieaugoši pozitīvo attieksmi pret ES projektu. 

Ņemot vērā stabili pieaugošo optimismu saistībā ar ekonomikas situāciju, šķiet, atjaunojas 

uzticība arī Eiropas Parlamentam.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas Eirobarometra standarta apsekojumu 8712  Eiropas Parlaments 

ir Eiropas iestāde, kurai eiropieši pauž lielāko uzticēšanos, proti, 45% iedzīvotāju uzticas šai 

iestādei. Eiropas Komisijai uzticas 41%, savukārt Eiropas Centrālajai bankai — 37%. Kopumā 

42% respondentu apliecina savu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Tādējādi pret ES un Eiropas 

Parlamentu ir pausta lielāka uzticēšanās nekā pret valstu parlamentiem (36%) un valstu 

valdībām (37%).

Lai gan daudzi respondenti (42%) saglabā neitrālu attieksmi pret Eiropas Parlamentu, 

neapšaubāmi palielinās to cilvēku skaits, kam ir pozitīvs priekšstats par šo iestādi (33% 

salīdzinājumā ar 25% 2016. gada septembrī). Šā palielinājuma dēļ tieši samazinās to 

respondentu īpatsvars, kuriem ir negatīvs viedoklis par šo iestādi, savukārt to respondentu 

īpatsvars, kuriem ir neitrāls viedoklis, ir saglabājies samērā stabils — no 41% līdz 46% pēdējo 

desmit gadu laikā.

Īrijā ir absolūtais vairākums tādu respondentu (54%), kam ir pozitīvs priekšstats, tai seko 

Bulgārija, Malta un Luksemburga ar vairāk nekā 45% respondentu, kuriem ir pozitīvs 

priekšstats par Eiropas Parlamentu. Zemāki rādītāji konstatēti Čehijas Republikā, proti, 

pozitīvas atbildes rādītājs ir 18%, un Latvijā un Francijā, kur pozitīvu priekšstatu pauduši 20% 

vai mazāk respondentu.

Visās dalībvalstīs vērojama augšupejoša tendence attiecībā uz pozitīvu priekšstatu, kā 

norādīts iepriekšējā joslu diagrammā. Īrijā atkārtoti iegūts augstākais rādītāja pieaugums 

saistībā ar atbildēm par pozitīvu priekšstatu par EP, proti, par 16 procentpunktiem kopš 

2016. gada rudens, savukārt tikai Kiprā un Horvātijā saglabājies stabils atbilžu rādītājs 

attiecībā uz pozitīvu priekšstatu.

Neskatoties uz šo Eiropas Parlamenta tēla pozitīvo attīstību, konkrētās dalībvalstīs joprojām 

ir īpaši ievērojams to respondentu īpatsvars, kuriem ir neitrāls priekšstats par Eiropas 

Parlamentu. Minot tikai dažas no tām, var norādīt, ka Igaunijā (59%), Latvijā (58%), Somijā 

12 Eiropas Komisija, Eirobarometra standarta apsekojums 87, 2017. gada maijs, http://ec.europa.eu/com-
mfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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?Vai kopumā Jums ir ļoti pozitīvs, pietiekami pozitīvs, neitrāls, pietiekami negatīvs 
vai ļoti negatīvs priekšstats par Eiropas Parlamentu?

Avots: Parlametrs 2017, QA6

?Atbildes par pozitīvu priekšstatu par Eiropas Parlamentu procentpunktos katrā dalībvalstī 

Avots: Parlametrs 2017, QA6
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(57%) un Lietuvā (56%) ir augstākie neitrālu atbilžu rādītāji.

ES līmenī, analizējot iedzīvotājus, kas apgalvo, ka viņiem ir neitrāls viedoklis par Eiropas 

Parlamentu, atklājas, ka horizontālās skalas vidū visbiežāk ir tieši sievietes, kā arī tādi 

respondenti, kas uzskata, ka viņu viedoklis netiek uzklausīts un ka dalība ES nav ne pozitīva, 

ne negatīva. 

Lielāka nozīme

Saistībā ar Eiropas Parlamenta nākotni vairums iedzīvotāju (47%) vēlētos, lai šai iestādei 

būtu lielāka nozīme.

Lai gan atbildes atbilst iepriekšējo gadu datiem, ir daži vērā ņemami izņēmumi, proti, 

patiešām daudz mazāks skaits respondentu, piemēram, Maltā, Slovākijā un Igaunijā, ir 

atbildējis, ka vēlētos, lai nākotnē Eiropas Parlamentam būtu lielāka nozīme.

Ir interesanti analizēt iedzīvotāju viedokļus par EP tēlu paralēli tam, kādu nozīmi viņi 

vēlas piešķirt Eiropas Parlamentam, jo šajā analīzē būtiska ietekme ir valsts kontekstam. 

Vēlēšanās, lai Eiropas Parlamentam nākotnē būtu lielāka nozīme, ir respondentiem valstīs, 

? Tādu atbilžu skaita, kurās pausts pozitīvs priekšstats par EP, pieaugums visās dalībvalstīs
(rezultāti atspoguļoti kā procentpunktu atšķirības 2016. gada septembrī/oktobrī un 2017. gada oktobrī).

Avots: Parlametrs 2017, QA6
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kurās ir pozitīvs viedoklis par Eiropas Parlamentu, un dažās valstīs, kurās ir negatīvāks 

viedoklis par šo iestādi.

Šajā un iepriekšējā Eirobarometra apsekojumā apkopotie dati par Eiropas Parlamenta 

tēlu un vēlamo nozīmi kopā ar to, kā attīstās viedokļi par dalību ES un tās sniegtajiem 

ieguvumiem, kā arī par citiem rādītājiem, kas norādīti šajā nodaļā, ļauj pamatoti pieņemt, 

ka iedzīvotāji Eiropas Parlamentam piešķir aizvien izšķirošāku nozīmi, gan rūpīgi 

uzklausot iedzīvotāju spēcīgāk pausto viedokli, gan efektīvi reaģējot uz viņu norādītajām 

prioritātēm. 

Interese par Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Ir palikuši mazāk nekā divi gadi līdz nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, un līdz ar 

prasību Eiropas Parlamentam piešķirt lielāku nozīmi vairākums eiropiešu (55%) apliecina, 

ka ir ieinteresēti nākamajās 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Interese ir īpaši augsta Nīderlandē (79%), kam seko Zviedrija (70%), Īrija (69%) un Vācija 

(68%). Tomēr dažās dalībvalstīs intereses līmenis joprojām ir samērā zems. Tāds tas ir, 

piemēram, Slovākijā (30%) un Čehijā (23%), kur 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās 

piedalījās procentuāli vismazāk vēlētāju. Attiecībā uz Čehijas respondentiem, iespējams, 

ka pašlaik viņu uzmanības centrā ir gaidāmās parlamenta vēlēšanas 2017. gada 20. un 21. 

?Vai Jūs personīgi vēlētos, lai Eiropas Parlamentam 
būtu lielāka vai mazāka nozīme?

Avots: Parlametrs 2017, QA7
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oktobrī. Kopumā ES līmenī lielākais skaits respondentu, kam ir interese par nākamajām 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ir no iedzīvotāju grupas ar visaugstāko izglītības līmeni. 

Turklāt viņi uzskata, ka ES viņu viedoklis tiek uzklausīts, viņus interesē Eiropas lietas un 

viņiem ir pozitīvs priekšstats par Parlamentu.

Atbildes uz šo jautājumu atspoguļo visā Eiropā novēroto pozitīvās attieksmes 

paplašināšanos pret ES projektu. Tomēr šis konkrētais rādītājs ir jāvērtē piesardzīgi, jo 

vēl nav sākusies Eiropas Parlamenta vēlēšanu apspriešana plašās publiskās politiskajās 

debatēs, tādēļ tās vēl nav skaidri nonākušas Eiropas iedzīvotāju uzmanības centrā. 

? To iedzīvotāju kopējais īpatsvars katrā valstī, kuriem ir interese par 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Avots: Parlametrs 2017, QA15
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II NODAĻA. KAS IR JĀAIZSARGĀ?

Jēdziens „Eiropa, kura aizsargā” ir iesakņojies ES notiekošajās politiskajās 

debatēs. Trīs priekšsēdētāju 2016. gada 13. decembrī parakstītajai kopīgajai 

deklarācijai par ES likumdošanas prioritātēm 2017. gadam tika noteikts moto 

„Panākt tādu Eiropu, kas aizsargā, dod iespējas un aizstāv”. 

Šo koncepciju ir pieņēmuši vadošie valstu un Eiropas politiķi. Lai gan sākotnēji 

tas galvenokārt bija saistīts ar bažām par drošību, šobrīd debates par aizsardzību 

ir pietiekami daudzpusīgas un dažādu konkrētu priekšlikumu dēļ vairs nav īpaši 

aktuālas.

Šā apsekojuma mērķis ir labāk izprast, kurās jomās un kādā līmenī eiropieši sagaida 

aizsardzību no Eiropas Savienības. Šajā sakarībā aizsardzības jēdzienam ir divas puses. 

No vienas puses, ir jānosaka, pret kādiem apdraudējumiem iedzīvotāji sagaida Eiropas 

aizsardzību. No otras puses, tiek norādīti Eiropas sasniegumi, kurus iedzīvotāji vēlas, lai ES 

aizsargātu un saglabātu.

Parlamenta jaunākajā Eirobarometra pētījumā „Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — 

divi gadi”13  atklājās, ka eiropieši skaidri apzinās apdraudējumu, ko rada dažādi globāli 

ģeopolitiskie notikumi, piemēram, Krievijas un Ķīnas globālās ietekmes palielināšanās vai 

pieaugošā nestabilitāte arābu/musulmaņu pasaulē. Saskaroties ar šo nenoteikto situāciju, 

eiropieši galvenokārt dod priekšroku kopīgai ES pieejai šo apdraudējumu risināšanā. 

Tomēr nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka Eiropas iedzīvotājus pašlaik satrauc tikai globāli 

notikumi.

Nesen veiktais Eirobarometra standarta apsekojums 8714  jau apliecināja, ka tādi jautājumi 

kā terorisms, imigrācija un ekonomikas situācija rada lielas bažas. Tādēļ ir radusies 

nedrošības sajūta, kuru pastiprina tādi papildu faktori kā klimata pārmaiņas.

Eirobarometra pētījumā “Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — divi gadi” 2017. gada 

martā arī apkopoja informāciju, vai eiropieši no ES sagaida plašāku rīcību, un atklāja, 

ka iedzīvotāji savā ziņā atbalsta ES plašāku rīcību virknē politikas jomu. Būtiski, ka tas 

pierādīja, ka respondenti ir aizvien labāk informēti par ES rīcību jomās, kuras viņiem ir 

aktuālākās. Tas īpaši attiecas uz terorismu, ārējo robežu aizsardzību, migrāciju, drošību 

un aizsardzību. Nākamajā diagrammā ir atspoguļots eiropiešu viedoklis par ES rīcību 

13 Eiropas Parlaments, Eirobarometra īpašais apsekojums “Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — divi gadi”, 
2017. gada marts, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-
%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
14 Eiropas Komisija, Eirobarometra standarta apsekojums 87, 2017. gada pavasaris, http://ec.europa.eu/
commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20170426PVL00115/A-deux-ans-des-%C3%A9lections- europ%C3%A9ennes-de-2019
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
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konkrētās jomās, tas, ko viņi sagaida no ES rīcības šajās jomās, un attīstība viena gada 

laikā no 2016. līdz 2017. gadam. Piemēram, attiecībā uz terorisma apkarošanu zaļā josla 

norāda, ka par 10 procentpunktiem salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis to 

respondentu skaits, kuri uzskata, ka ES rīcība ir atbilstīga. Sarkanā josla norāda, ka par 

12 procentpunktiem ir samazinājies to respondentu skaits, kas uzskata, ka ES rīcība ir 

nepietiekama, savukārt par 2 procentpunktiem mazāk respondentu aicina īstenot plašāku 

iejaukšanos salīdzinājumā ar 2016. gadu. Šis kopsavilkums norāda, ka aizvien lielāk skaits 

iedzīvotāju ir informēti par ES rīcību viņiem aktuālās jomās.

Pamatojoties uz šiem secinājumiem, ir sperts vēl viens solis, lai apzinātu jomas, 

kurās eiropieši no ES sagaida aizsardzību. Tā kā ES dalībvalstis turpina saskarties ar 

uzbrukumiem, terorisms ir galvenais apdraudējums, pret kuru eiropieši sagaida ES 

aizsardzību (vidēji tas minēts 58% atbilžu). Terorismu kā būtisku apdraudējumu norāda 

?

Avots: Eirobarometra pētījums „Līdz Eiropas Parlamenta vēlēšanām — divi gadi”, 2017. gada marts

Viedoklis par ES rīcību salīdzinājumā ar to, kādu iejaukšanos nākotnē sagaida iedzīvotāji. 
Attīstība laikā no 2016. līdz 2017. gadam
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respondenti no 18 dalībvalstīm, starp kurām ir valstis, kurās norisinājušies nesenākie 

notikumi. Vidēji tas vairāk minēts respondentu atbildēs no Čehijas, Apvienotās Karalistes, 

Francijas, Maltas un Spānijas.

Terorisma draudu apkarošana

Saskaņā ar iepriekšējā Parlamenta Eirobarometra apsekojuma secinājumiem15  jānorāda, 

ka 2016. gadā eiropiešiem tika jautāts, kādā līmenī varētu efektīvāk apkarot terorisma 

draudus. No respondentiem 38% atbildēja, ka pasaules līmenī, 23% — Eiropas līmenī, 

21% — valsts līmenī, 6% — vietējā vai reģionālā līmenī un 10% — spontāni izvēlējās visas 

atbildes. Šis 2016. gada apsekojums arī apzināja trīs steidzamākos pasākumus terorisma 

apkarošanai, proti, teroristu grupējumu finansējuma un terorisma un radikalizācijas sakņu 

apkarošanu, kā arī kontroles pastiprināšanu pie ES ārējām robežām.

15 Eiropas Parlaments, Eirobarometra īpašais apsekojums 85.1, priekšstati un tas, kas tiek sagaidīts, cīņa 
pret terorismu un radikalizāciju, 2016. gada jūnijs, http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/
en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terror-
ism-and-radicalisation

? ES un tās iedzīvotāji saskaras ar vairākiem apdraudējumiem.  Pret kuru no šiem apdraudējumiem 
ES būtu jāaizsargā savi iedzīvotāji? (Kopējais atbilžu rādītājs attiecībā uz terorismu.)

Avots: Parlametrs 2017, QA13

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20160623PVL00111/Europeans-in-2016-Per- ceptions-and-expectations-fight-against-terrorism-and-radicalisation
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? ES un tās iedzīvotāji saskaras ar vairākiem apdraudējumiem.  Pret kuru no šiem apdraudējumiem 
ES būtu jāaizsargā savi iedzīvotāji? Pirmkārt? Un pēc tam?

Avots: Parlametrs 2017, QA13
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Atgriežoties pie pašreizējā pētījuma, jānorāda, ka nākamie biežāk minētie apdraudējumi 

ir saistīti ar nestabilo ekonomikas situāciju, ar ko saskaras daudzi eiropieši, proti, pirmkārt 

bezdarbu (43%) un pēc tam nabadzību un atstumtību (42%). Ņemot vērā ekonomikas 

atveseļošanos, krīzes sekas joprojām ir būtiski jūtamas Grieķijas respondentu sniegtajās 

atbildēs. Kopumā, apsverot sociāli ekonomiskos jautājumus, no Eiropas vidējiem 

rādītājiem vairāk atšķiras tieši Grieķijas atbildes. Lielas bažas par šiem jautājumiem tika 

paustas arī Kiprā, Portugālē, Spānijā un Horvātijā. Turklāt par būtisku apdraudējumu 

Lietuvā uzskata nabadzību un atstumtību. No visiem šajā apsekojumā ietvertiem 

dalībniekiem (aptuveni 28 000 respondentu) 33% faktiski norāda, ka dažreiz vai bieži 

viņiem ir grūti mēneša beigās samaksāt rēķinus.

Tā kā 2017. gada vasarā bija vērojami jauni migrācijas viļņi, aizsardzību pret nekontrolētu 

migrāciju ir minējuši no 35% eiropiešu līdz pat vismaz pusei respondentu Maltā, Čehijā, 

Igaunijā, Itālijā, Ungārijā un Grieķijā. Kā jau sagaidāms, šo dalībvalstu vidū ir vai nu 

iebraukšanas, vai tranzīta, vai galamērķa valstis. Tomēr interesanti, ka atbilžu rādītājs 

ir augstāks par ES vidējo rādītāju arī citā valstu kategorijā, kuras imigrācija skar mazāk. 

Salīdzinājums ar Eurostat 2016. gada patvēruma datiem16  nenorāda uz nekādu saistību 

ar iedzīvotāju izteikto priekšstatu par to, ka nekontrolēta migrācija rada apdraudējumu. 

Rezultāti Čehijā, Igaunijā, Slovākijā vai Polijā, piemēram, varētu liecināt, ka valsts politiskās 

debates ietekmē iedzīvotāju priekšstatu vairāk nekā faktiskā situācija valstī. Tomēr tas ir 

tikai viens no iespējamiem skaidrojumiem. Dziļāka sociāli demogrāfiskā analīze varētu 

sniegt citus skaidrojumus, piemēram, ka daudzveidība tiek uzskatīta par apdraudējumu 

vai ekonomisku spiedienu.

Citas respondentiem norādītās jomas vidēji minēja mazāk nekā ceturtdaļa respondentu. 

Piektais un sestais minētais apdraudējums ir ex aequo, proti, 23% respondentu uzskata, 

ka ES būtu viņi jāaizsargā pret klimata pārmaiņām, un tāds pats īpatsvars uzskata, ka 

aizsardzība būtu vajadzīga pret reliģisko radikālismu. Zviedrijā klimata pārmaiņas tiek 

uzskatītas par otro nozīmīgāko apdraudējumu, savukārt reliģiskā radikālisma rādītājs 

krietni pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju Nīderlandē, Beļģijā un Austrijā (vairāk nekā 30%). 

Vidēji ES aptuveni katrs piektais respondents minēja organizēto noziedzību, bruņotus 

konfliktus un politisko ekstrēmismu kā apzinātus apdraudējumus. Visbeidzot, daudz 

mazāk, bet aptuveni katrs desmitais respondents minēja infekcijas slimību izplatīšanos, 

kiberuzbrukumus, sociālo dempingu un datu privātuma apdraudējumus. Starp 

16 Eurostat, Asylum and first time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data 
(Patvērums un pirmreizējie patvēruma pieteikumi dalījumā pēc pilsonības, vecuma un dzimuma; gada 
kopsavilkuma dati) (iegūti 2017. gada 11. oktobrī), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data-
set=migr_asyap- pctza&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyap- pctza&lang=en
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respondentiem, kas norādījuši uz minētajiem apdraudējumiem, kiberuzbrukumu un datu 

privātuma apdraudējumu (abi 9%) gadījumā respondenti ir stingri sadalīti pēc vecuma un 

izglītības līmeņa, proti, jo izglītotāki ir respondenti, jo vairāk viņiem rūp šie divi savstarpēji 

saistītie aspekti.

Vēl kāds interesants fakts atklājas respondentu sociāli demogrāfiskajā sadalījumā 

saistībā ar sociālā dempinga jautājumu. Lai gan nav saistības starp atbildēm par sociālo 

dempingu un iedzīvotāju atbildēm uz jautājumu, vai nabadzību un atstumtību viņi 

uzskata par apdraudējumu, nav arī nekādas statistiskas saistības ar faktisko tādu cilvēku 

skaitu, kurus saskaņā ar Eurostat datiem apdraud nabadzības risks. Sociālo dempingu 

kā prioritāti daudz biežāk norāda augstākā vidusšķira un augstākā šķira. Analizējot no 

sociālās un profesionālās perspektīvas, sociālais dempings vairāk satrauca vadītājus. Tādēļ 

varētu papildus pārbaudīt, vai sociālais dempings ir kļuvis par jēdzienu, ko kopumā saprot 

visi iedzīvotāji.

? Respondenti par sociālā dempinga jautājumu sadalījumā pēc sociālās šķiras

Avots: Parlametrs 2017, QA13

? Respondenti par sociālā dempinga jautājumu, skatoties no sociālās un profesionālās perspektīvas

Avots: Parlametrs 2017, QA13
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Pozitīvi rezultāti, kas ir jāsaglabā

Lai gan Eiropas sabiedrība saskaras ar sarežģījumiem, tai vienalga ir vērtības, sekmes 

un pozitīvi rezultāti, ko eiropieši augstu vērtē. Tie ir skaidri apzināti jaunākajā Komisijas 

Eirobarometra standarta apsekojumā17 . Eiropas respondenti uzskata, ka pozitīvākie 

rezultāti ir miers ES, brīva pārvietošanās ceļošanas, darba un mācīšanās nolūkā visā ES, 

vienotā valūta un Erasmus programma. Šis apsekojums veic dziļāku izpēti, lai apzinātu, 

kurus sasniegumus iedzīvotāji vēlētos, lai ES prioritāri aizsargā. Pēc tam tajā ir noteikti 

divi galvenie sasniegumu veidi, proti, no vienas puses, brīvība saistībā ar pamattiesībām 

un pārvietošanos un, no otras puses, sociālie un ekonomikas sasniegumi, proti, darba 

ņēmēju tiesības, pensijas un ekonomiskā labklājība. Ir redzams, ka ir dalībvalstu grupas, 

kuras var noteikt atkarībā no sasniegumiem, kurus tās vēlas, lai ES aizsargātu.

17 Eiropas Komisija, Eirobarometra standarta apsekojums 87, 2017. gada pavasaris, http://ec.europa.eu/
commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

Avots: Parlametrs 2017, QA14

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Eiropas Savienībā prioritāte tiek piešķirta pamattiesību un pamatbrīvību saglabāšanai 

(minēts 44% atbilžu). Jānorāda, ka līdz šim Eirobarometra apsekojumos šīs pamatvērtības 

ir pastāvīgi minētas visbiežāk. Romas līguma 60. gadadienas gadā un ES Pamattiesību 

aģentūras 10. gadadienas gadā rezultāti apstiprina, ka pamattiesības un pamatbrīvības 

tiek uzskatītas par Eiropas vienotības pamatu. Otrs biežāk minētais aspekts, vidēji ES 36%, 

ir brīvība ceļot, strādāt un mācīties visā ES. Kopumā šīs abas brīvību kategorijas ir vairāk 

minētās Zviedrijā, Somijā un Vācijā. Pamattiesības ir vienlīdz bieži minējuši respondenti 

Nīderlandē, Dānijā, Kiprā un Austrijā. Brīvība ceļot, strādāt un mācīties visā ES ir biežāk 

minētais aspekts Baltijas valstīs (Lietuvā, Igaunijā un Latvijā). Papildus Zviedrijai, Somijai 

un Vācijai tas saņēmis augstu atbilžu rādītāju Bulgārijā, Īrijā, Apvienotajā Karalistē un 

Slovākijā.

Kā nākamie rezultāti un mērķi, kas ES būtu jāaizsargā iedzīvotāju labā, uzmanības centrā 

ir sociāli ekonomiskie aspekti saistībā ar darba ņēmēju tiesībām (34%), pietiekamas un 

drošas pensijas (34%) un pārticība un ekonomiskā labklājība (33%). Tas galvenokārt 

minēts Grieķijā, Spānijā, Itālijā un Portugālē. Gan Slovēnijā, gan Francijā reģistrēti 

ievērojami rādītāji saistībā ar darba ņēmēju tiesībām un pensijām. Latvijā, Lietuvā, Austrijā, 

Ungārijā un Beļģijā reģistrēti augsti rādītāji saistībā gan ar pensijas jautājumiem, gan 

pārticību. 

? Iespējams, ir tādi ES rezultāti un mērķi, ko augsti vērtējat. Kas no turpmāk nosauktā ES būtu prioritāri jāaizsargā? 
(Biežāk nosauktie katrā valstī.)

Pamattiesības un 
pamatbrīvības

Darba ņēmēju tiesības
Brīvība ceļot, strādāt un 

mācīties visā Eiropas Savienībā

Avots: Parlametrs 2017, QA14
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Kā nākamo jomu, kas ES būtu jāsaglabā, 33% respondentu minēja vidi — galvenokārt 

respondenti Zviedrijā, Nīderlandē un Dānijā.

Vidēji ES 27% respondenti min drošību saistībā ar veselības standartiem. Gandrīz 

katrs piektais min kopīgas Eiropas vērtības (19%) un nacionālo un kultūras identitāti 

(18%). Vieni no pēdējiem respondentu izvēlētajiem aspektiem ir patērētāju tiesības 

vienotajā tirgū (16%) un drošība un privātums tiešsaistē (13%). Pievēršoties valsts līmeņa 

perspektīvai, kopīgas Eiropas vērtības galvenokārt tiek minētas Vācijā un Austrijā. Austrijā 

tās minētas tikpat bieži kā nacionālā un kultūras identitāte. Mazāk šis jautājums minēts 

Portugālē — to izvēlējies katrs desmitais respondents. Šie rezultāti tiks atkārtoti apsvērti 

turpmāk dokumentā.

Respondentu sociāli demogrāfiskie profili

Iedziļinoties analīzē, rezultāti pierāda, ka, pirmkārt, respondentu sociāli ekonomiskā 

situācija ietekmē viņu atbildes gan par apdraudējumiem, gan par pozitīviem rezultātiem, 

kas ES būtu jāaizsargā. Acīmredzot tie, kuri saskaras ar lielāku ekonomisko neaizsargātību, 

vairāk vēlas norādīt uz ekonomiskiem jautājumiem. Tomēr viņi arī min terorismu, jo īpaši 

vecu cilvēku grupas.

Otrkārt, šķiet, ka respondenti intervijās atspoguļo attieksmi, kas pausta attiecībā uz ES. 

Terorisms un ekonomiski jautājumi (piemēram, darba ņēmēju tiesības un pensijas), ko 

eiropieši min ļoti bieži, parasti ir saistīti ar atbildēm, kuras apliecina mazāku interesi par 

politiku un parasti vienaldzību pret ES, dalību tajā, ieguvumiem un tēlu. Tādējādi tos 

biežāk min iedzīvotāji, kuri jūtas attālināti no vēlēšanām un vairāk uzskata, ka ES viņu 

viedokli neuzklausa.

Savukārt iedzīvotāji, kam kopumā ir pozitīvāka attieksme pret ES, parasti pēc terorisma 

un ekonomiskiem jautājumiem min ar vidi saistītus jautājumus (vai klimata pārmaiņu 

draudus) un brīvību aizsardzību ES. Var novērot, ka šo respondentu norādītais dzīves 

līmenis ir kaut kādā ziņā augstāks un ka viņi jūtas pārliecinātāki par nākotni. Viņi atbalsta 

dalību ES un uzskata, ka viņu valsts ir no tās ieguvusi. Turklāt viņi izrāda interesi par 

politiku un uzskata, ka ir svarīgi piedalīties balsošanā.

Tāda pati atbilstība ir saistībā ar interesi par Eiropas lietām, kad ir jāmin tāds 

apdraudējums kā politiskais ekstrēmisms.  Mazāk arī reliģisko radikālismu, organizēto 

noziedzību vai bruņotus konfliktus biežāk min iedzīvotāji, kurus interesē politika un 

kuriem ir pozitīva attieksme pret ES. Šajā kategorijā ietilpst arī pārvietošanās brīvība, 
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jo īpaši tādu jauniešu vidū, kuri dzimuši pēc 1980. gada. Iepriekš minētās tendences 

jāuzskata par norādēm, kas varētu rosināt uz datu dziļāku analīzi. Tie nekādā ziņā nav 

konkrētas sociāli demogrāfiskās grupas absolūts apraksts.

Eiropas un nacionālā identitāte — kopīgs pamats

Pamatojoties uz iepriekš minēto, ciešāk tiek apsvērti divi ar vērtībām saistīti aspekti, proti, 

kopīgas Eiropas vērtības, no vienas puses, un nacionālā un kultūras identitāte, no otras 

puses. Šo aspektu minēšanas biežums ir ļoti līdzīgs saistībā ar ES rezultātiem par to, kas 

būtu jāaizsargā. Tie minēti attiecīgi 19% un 18% atbilžu. Interesanti, ka šos abus aspektus 

min respondenti, kam ir kas kopīgs, proti, visus kopumā interesē politika un gaidāmās 

2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tomēr nacionālo un kultūras identitāti 

vidēji biežāk min respondenti, kam ir negatīvāka attieksme pret ES. Patiešām viņu 

vispārējā profila analīze ES līmenī pierāda, ka viņiem ir negatīvs priekšstats par ES, jo viņi 

uzskata, ka viņu valsts dalība ES nav nekas pozitīvs un nesniedz ieguvumus viņu valstij. 

Respondentiem, kas bieži minējuši nacionālo un kultūras identitāti, parasti ir negatīvs 

priekšstats gan par ES, gan EP, un viņi vēlas, lai EP nākotnē būtu mazāk svarīga nozīme.

Skatoties no valstspiederības perspektīvas, respondenti Vācijā un Zviedrijā daudz biežāk 

min kopīgas Eiropas vērtības nekā kultūras un nacionālo identitāti, savukārt respondenti 

Igaunijā un Apvienotajā Karalistē daudz biežāk min kultūras un nacionālo identitāti 

nekā kopīgas Eiropas vērtības. Mazākā mērā tā tas ir arī Grieķijā, Īrijā, Horvātijā un Maltā. 

Savukārt Austrijā, Somijā, Čehijā, Nīderlandē, Dānijā, Bulgārijā un Lietuvā šie abi jautājumi 

tiek uzskatīti par vienlīdz svarīgiem.

Saistībā ar diskusijām par nacionālo un kultūras identitāti, kā arī kopīgām Eiropas vērtībām 

jāmin svarīgs rezultāts, ko ieguva jaunākajā Eirobarometra standarta apsekojumā 8718  

(2017. gada maijs), proti, atbildot uz Eirobarometra tradicionālo jautājumu par Eiropas 

pilsonību, 68% no visiem respondentiem norādīja, ka jūtas kā ES pilsoņi. Tas ir augstākais 

līmenis, kādu šis rādītājs ir jebkad sasniedzis.

18 Eiropas Komisija, Eirobarometra standarta apsekojums 87, 2017. gada pavasaris, http://ec.europa.eu/
commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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Uzmanības centrā — digitālā Eiropa

Starp apdraudējumiem un aizsargājamiem ES rezultātiem ir vairāki aspekti, kas attiecas uz 

digitalizāciju savienotā Eiropā. Lai gan tie nav biežāk minētie no piedāvātajiem aspektiem, 

gadījumos, kad tie tiek minēti, atbildēs ir novērojama pozitīva saistība starp abiem 

apzinātajiem apdraudējumiem — kiberuzbrukumi un apdraudējumi datu privātumam. 

Vienlaikus tie ir īpaši saistīti ar drošību un privātumu tiešsaistē, ko norāda kā prioritāti, 

kas ES ir jāaizsargā savu iedzīvotāju labā. Skatoties no valstspiederības perspektīvas, 

lielākās bažas par kiberuzbrukumiem un apdraudējumiem datu privātumam ir paustas 

Nīderlandē (attiecīgi 19% un 21%). Tāds pats novērojums attiecas uz drošības un 

privātuma aizsardzību tiešsaistē saistībā ar aizsargājamiem rezultātiem, un visbiežāk tie 

minēti Nīderlandē (29%). Jānorāda, ka respondenti Nīderlandē, šķiet, ir digitalizētākie 

eiropieši — 93% apgalvo, ka ikdienā izmanto internetu, savukārt ES vidējais rādītājs ir 

71%. Tomēr pārsteidzoši, ka Nīderlandes respondentus mazāk interesē, lai Eiropā tiktu 

aizsargātas patērētāju tiesības vienotajā tirgū (9%, tāds pats īpatsvars novērots Somijā).

Uzmanības centrā — kiberdrošība

Eiropas Komisijas 2017. gada apsekojums par eiropiešu attieksmi pret kiberdrošību19  

apliecina — 51% respondentu faktiski norāda, ka neuzskata sevi par labi informētiem par 

kibernoziedzības riskiem, savukārt 46% uzskata, ka ir par tiem informēti. Kibernoziedzību 

par ļoti svarīgu ES iekšējās drošības problēmu uzskata 56% respondentu. Šīm bažām 

nākamajos gados būtu jāpieaug, jo šis apsekojums arī norāda, ka ES pieaug interneta 

lietošanas apjoms neatkarīgi no piekļuves veida (mājās, mobilā ierīcē, darbavietā vai 

skolā/universitātē).

19 Eiropas Komisija, Eirobarometra standarta apsekojums 87, 2017. gada pavasaris, http://ec.europa.eu/
commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/sur-
veyKy/2142.
  Eiropas Komisija, Eirobarometra īpašais apsekojums 464a, Europeans’ attitudes towards cyber security 
(Eiropiešu attieksme pret kiberdrošību), 2017. gada jūnijs, http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopin-
ion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPECIAL/surveyKy/2171

http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
http://ec.europa.eu/commfrontof- fice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STA
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPE
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instru- ments/SPE
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? EP pieņem lēmumus par Eiropas tiesību aktiem, kas tieši ietekmē ikviena iedzīvotāja dzīvi.
Kam no turpmāk nosauktā Eiropas Parlamentam būtu, Jūsuprāt, jāpiešķir prioritāte?

Avots: Parlametrs 2017, QA8
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III NODAĻA. AICINĀJUMS RĪKOTIES, BALSTOTIES UZ SKAIDRĀM VĒRTĪBĀM

Parlametra 2017 trešajā un pēdējā nodaļā ir izklāstītas iedzīvotāju politiskās 

prioritātes. Balstoties uz savu novērtējumu par apdraudējumiem, saistībā ar 

ko iedzīvotāji vēlas Eiropas Savienības aizsardzību, viņi pauda savu viedokli par 

prioritārām jomām, attiecībā uz kurām Eiropas Parlaments varētu rīkoties plašāk.

Atbilstīgi iepriekš apzinātajiem apdraudējumiem eiropieši galvenokārt un vienmērīgi 

atbalsta plašāku rīcību nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanā, kā arī cīņu pret 

terorismu. Abi aspekti ES līmenī saņem 41% atbalsta.

Jauniešu bezdarba apkarošana ir vidēji trešais biežāk minētais aspekts (31% atbilžu). 

Būtībā šie trīs galvenie aspekti norāda uz Eiropas iedzīvotāju aktuālajiem jautājumiem, 

proti, viņi vēlas dzīvot vietā, kas viņiem nodrošina iespējas un aizsargā viņu brīvību pret 

terorisma apdraudējumiem.

Pievēršoties nākamajam aspektam, 22% respondentu vēlas, lai Parlaments pieņemtu 

tiesību aktus par kopīgiem Eiropas risinājumiem migrācijas problēmai. Turklāt rezultāti 

pierāda, ka aptuveni katrs piektais respondents atbalsta jaunu veidu rašanu ekonomikas 

un izaugsmes veicināšanai (21%) un klimata pārmaiņu novēršanai, īstenojot radošus 

risinājumus (19%).

Šie aspekti veido kopējo ainu un atklāj situāciju Eiropā, ja tos apsver, ņemot vērā katras 

valsts kontekstu. Šajā sakarībā katrā dalībvalstī par prioritārām uzskatītās politikas jomas ir 

savā ziņā atkarīgas no iedzīvotājiem aktuālajiem jautājumiem.

Būs redzams, ka dažkārt tās atšķiras no tā, ko var sagaidīt. Terorisma apkarošana, 

piemēram, varētu atklāt šādu ainu: lai gan Čehijā (55%), Itālijā un Maltā (abās 48%) 

terorisms ir minēts biežāk, šķiet, ka šīs valstis pēdējos gados nav bijušas teroristu 

uzbrukumu upuri. No otras puses, rezultāti apliecina, ka respondenti Slovēnijā (28%), 

Latvijā (28%), Lietuvā (25%) un Grieķijā (21%) retāk min šo jautājumu kā vienu no Eiropas 

Parlamenta prioritātēm. 
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Terorisma apkarošana ir prioritārs jautājums...

Vidēji šo jautājumu biežāk min sievietes (43%), cilvēki 55 un vairāk gadu vecumā (45%), 

mājsaimniecībā nodarbinātie (50%) un pensionāri (45%). Šīs sociāli demogrāfiskās grupas 

arī biežāk min terorismu kā nozīmīgu apdraudējumu, kas ES būtu jānovērš.

Ir skaidrs, ka ir saistība starp terorismu kā apzinātu apdraudējumu un aicinājumu Eiropas 

Parlamentam risināt terorisma problēmu kā svarīgu prioritāti. Kā norādīts iepriekš, 

terorismu Eiropā uzskata par lielāko apdraudējumu (58%), taču rezultāti starp dalībvalstīm 

būtiski atšķiras. Attiecīgi terorisma apkarošana ir Eiropas Parlamenta vēlamākā prioritāte 

(41%), kurai seko nabadzības un sociālas atstumtības problēmu risināšana (41%).

Lielākās bažas saistībā ar terorismu ir paustas tādās valstīs kā Čehija (69%), Itālija (65%), 

Apvienotā Karaliste (65%), Francija (63%) un Malta (63%). Respondenti no četrām no šīm 

valstīm arī vēlas, lai Eiropas Parlaments šo jautājumu risina kā augstāko prioritāti (Čehijā 

55%, Itālijā 48%, Maltā 48% un Francijā 45%).

? Terorisms kā apdraudējums un terorisms kā Eiropas Parlamenta prioritāte

Avots: Parlametrs 2017, QA8 un QA13
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Nabadzības un sociālās atstumtības novēršana

Nabadzības un sociālās atstumtības novēršana ir vienīgais aspekts, kas minēts vairāk nekā 

50% atbilžu vairākās dalībvalstīs, proti, Portugālē (67%), Lietuvā (58%), Grieķijā (57%), 

Latvijā (55%), Kiprā un Slovēnijā (abās 51%) un Spānijā (50%). Savukārt respondenti Itālijā 

(31%), Čehijā un Dānijā (abās 30%) to min retāk.

Nabadzības novēršana ir prioritārs jautājums...

Nav pārsteigums, ka nabadzības novēršana ir prioritārs jautājums tieši sociāli 

neaizsargātākajām kategorijām, proti, sievietēm (43%), mājsaimniekiem (46%) un 

bezdarbniekiem (43%). Vīrieši (38%), vadītāji (36%) un pašnodarbinātas personas (33%) šo 

aspektu min nedaudz retāk. 

?Atbilžu rādītāji par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu sadalījumā pa valstīm

Avots: Parlametrs 2017, QA8
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Jauniešu bezdarba novēršana

Grieķijā 67% respondentu aicina Eiropas Parlamentam kā svarīgu prioritāti izvirzīt 

jauniešu bezdarba novēršanu. Tam seko 61% Kiprā, 55% Portugālē un 51% Horvātijā un 

Slovēnijā. Skalas otrā galā ir Dānija ar 9%, Nīderlande ar 8% un, visbeidzot, Zviedrija ar 

7% respondentu, kuri min jauniešu bezdarbu kā svarīgu prioritāti. Ziemeļu un dienvidu 

nodalīšanos rezultātos savā ziņā var skaidrot ar šo valstu ekonomikas atšķirībām.

Tikpat interesanti ir apskatīt faktiskos jauniešu bezdarba rādītājus salīdzinājumā ar nozīmi, 

ko šim jautājumam piešķir katrā valstī. Turpmāk norādītajā diagrammā atspoguļotie dati 

pierāda spēcīgu pozitīvu saistību. Pirmajā valstu grupā, kurā ir Čehija, Dānija, Igaunija, 

Vācija, Malta, Nīderlande un Apvienotā Karaliste, ir zems jauniešu bezdarba līmenis. 

Respondenti no šīm valstīm nepiešķir augstu prioritāti šīs parādības apkarošanai. Savukārt 

respondenti no Horvātijas, Kipras, Francijas, Grieķijas, Itālijas, Portugāles un Spānijas, kurās 

? Atbilžu rādītāji par jauniešu bezdarba novēršanu sadalījumā pa valstīm

Avots: Parlametrs 2017, QA8 un QA13
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visās jauniešu bezdarba rādītāji pārsniedz ES vidējo līmeni, prasa (rādītājiem atbilstīgi 

pārsniedzot ES vidējo līmeni) piešķirt prioritāti jauniešu bezdarba apkarošanai. Visbeidzot, 

ir jāanalizē Slovēnija, Lietuva un Latvija: lai gan šajās valstīs ir pietiekami zems jauniešu 

bezdarba līmenis, iedzīvotāji daudz vairāk vēlas, lai šis jautājums būtu Eiropas Parlamenta 

prioritāte.

Klimata pārmaiņu novēršana, īstenojot radošus risinājumus

Klimata pārmaiņu novēršana, īstenojot radošus risinājumus, ir sarežģīts jautājums, kas 

biežāk minēts Zviedrijā (50%), Nīderlandē (42%) un Dānijā (41%). Valdības, uzņēmumi 

un plašāka sabiedrība šajās valstīs ir sapratuši, ka vides aizsardzība iet roku rokā 

ar uzņēmējdarbību un darbvietām. Eiropas Parlaments ir pārliecināts, ka uz tirgus 

ekonomiku balstīta vides politika var kļūt par izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēku 

visās ekonomikas nozarēs. Tomēr, neraugoties uz videi draudzīgo tehnoloģiju un 

darbvietu lielo progresu visā Eiropā pēdējos gados, starp dalībvalstīm joprojām ir lielas 

atšķirības.

?Jauniešu bezdarba apkarošana minēta kā prioritāte un jauniešu bezdarba rādītāji 
sadalījumā pa valstīm

Avots: Parlametrs 2017, QA8 un 
Eurostat, iegūts 2017. gada 12. oktobrī
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Klimata pārmaiņu novēršana, vienlaikus veicinot ekonomiku — vai tajā ir 
pretruna?

Interesanti, ka vairākums valstu piešķir augstāku prioritāti vai nu klimata pārmaiņu 

apkarošanai, vai ekonomikas veicināšanai, bet ne abām vienlaikus. Faktiski abas prioritātes 

apliecina negatīvu saistību. Ekonomikas veicināšana ir minēta kā īpaši augsta prioritāte 

Lietuvā (46%), Grieķijā (36%) un Spānijā (34%), savukārt vienlaikus klimata pārmaiņu 

apkarošana tiek uzskatīta par nebūtisku prioritāti (Lietuvā 6%, Grieķijā 11%, Spānijā 14%).

Šo saistību, šķiet, galvenokārt ietekmē dalībvalsts ekonomikas situācija.

 Ekonomikas izaugsme kā augstāka prioritāte ir galvenokārt minēta dalībvalstīs ar 

mazāku IKP uz iedzīvotāju. Savukārt klimata pārmaiņu par svarīgāku jautājumu uzskata 

pārtikušākās valstīs. 

? Atbilžu rādītāji par klimata pārmaiņu apkarošanu un ekonomikas un izaugsmes veicināšanu
Avots: Parlametrs 2017, QA8
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Avots: Parlametrs 2017, QA8 un 
Eurostat, iegūts 2017. gada 12. oktobrī

?Iekšzemes kopprodukts (IKP) uz iedzīvotāju un prioritāte klimata pārmaiņu apkarošana 
sadalījumā pa valstīm
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Stingra apņemšanās ievērot Eiropas vērtības

Eiropiešu politikas prioritātes nav nodalāmas no viņu galvenajām vērtībām. Kuras vērtības 

eiropieši vēlas, ka Eiropas Parlaments aizsargātu viņu labā? Kā jau apliecinājuši visi 

Eirobarometra apsekojumi kopš 2007. gada, cilvēktiesību aizsardzība (56%, -1 kopš 2016. 

gada) ir galvenā vērtība, kas pēc eiropiešu domām ir jāsaglabā un jāaizsargā.

Cilvēktiesību aizsardzību par prioritāri aizsargājami aspektu uzskata visas sociāli 

demogrāfiskās kategorijas bez izņēmuma, taču vairāk tieši sievietes (57%), personas 25–34 

gadu vecumā (61%), vadītāji (61%) un biroja darbinieki un studenti (abi 58%).

Otrajā vietā ar 34% nemainīgi joprojām ir vārda brīvība. Šo vērtību biežāk min vīrieši (37%), 

personas 15–24 gadu vecumā (40%), studenti (38%), fiziska darba strādnieki (37%), vadītāji 

un bezdarbnieki (abi 36%).

? Kuras no šīm vērtībām, Jūsuprāt, Eiropas Parlamentam būtu jāuzskata par prioritārām? 
(Kopā ne vairāk kā trīs atbildes.) Avots: Parlametrs 2017, QA9.
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?Kuras no šīm vērtībām, Jūsuprāt, Eiropas Parlamentam būtu jāuzskata par prioritārām? 
(Kopā ne vairāk kā trīs atbildes.)

Avots: Parlametrs 2017, QA9.
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Vīriešu un sieviešu līdztiesību par prioritāti uzskata 32% (-1 procentpunkts) respondentu, 

savukārt 28% Eiropas iedzīvotāju (-2 procentpunkti) min solidaritāti starp ES dalībvalstīm.

Tām seko ES solidaritāte ar nabadzīgajām pasaules valstīm (20%, -3), kultūru un reliģiju 

dialogs (20%, -3), minoritāšu aizsardzība (19%, +1) un nāvessoda atcelšana visā pasaulē 

(10%, -2).

Jānorāda, ka ES dalībvalstu solidaritātes minēšanas biežums ir samazinājies par 8 

procentpunktiem kopš 2007. gada oktobra. Puse respondentu Grieķijā (52%), kā arī 46% 

Bulgārijā, 37% Kiprā un Slovēnijā un 36% Vācijā min šo aspektu. Savukārt Spānijā tie ir 22%, 

Zviedrijā — 20%, Maltā — 19% un Apvienotajā Karalistē — 13%.

Šā aspekta rādītāju plašās atšķirības starp dalībvalstīm un kā prioritātes minēšanas biežuma 

vispārējais samazinājums var tikt skaidrots, ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju priekšstatu, ka ES 

dalībvalstu solidaritāte ir nedalāmi saistīta ar attiecīgo valsts kontekstu, ar ko viņi saskaras. 

Vienlaikus tas var nedaudz atšķirties atkarībā no dažādām valstu politikas programmām.

Skatoties no sociāli demogrāfiskā profila perspektīvas, dalībvalstu solidaritāti biežāk min 

vīrieši (31%), cilvēki 55+ gadu vecumā (30%), pašnodarbinātas personas, biroja darbinieki un 

vadītāji (visi 33%). Tas tā ir arī to cilvēku gadījumā, kuriem ir pozitīvs priekšstats par ES (35%) 

un kas vēlas, lai Eiropas Parlamentam būtu svarīgāka nozīme (33%).

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — jānorāda, ka visi aspekti, izņemot minoritāšu aizsardzību, 

saņēma nedaudz zemāku procentuālo rādītāju, lai gan aspektu secība nemainījās. 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Aptvērums:          ES 28

Iedzīvotāju skaits:        27 881 eiropieši vecumā no 15 un vairāk gadiem

Metodika:      klātienē

Praktiskais darbs:           2017. gada 23. septembris–2. oktobris, apsekojumu veica   

   Kantar Public

Piezīme.

Apsekojuma rezultāti ir aplēses, un to precizitāte ir atkarīga no izlases lieluma un kon-

statētās procentuālās attiecības.

Aptuveni 1000 interviju gadījumā (kas ir parasti izmantotais izlases lielums dalībvalsts 

līmenī) reālā procentuālā attiecība svārstās turpmāk norādītajos pārliecības intervālos.

Konstatētā 
procentuālā 

attiecība
10% vai  90% 20% vai  80% 30% vai  70% 40% vai 60% 50%

Kļūdas 
rezerve

+/- 1,9 punkti +/- 2,5 punkti +/- 2,7 punkti +/- 3,0 punkti +/- 3,1 punkts

          





Šo Eiropas Parlamenta Eirobarometra apsekojumu (EP/EB 88.1) veica Kantar Public visās 

28 Eiropas Savienības dalībvalstīs laikā no 2017. gada 23. septembrim līdz 2. oktobrim.

Parlametrs 2017 novēro Eiropas iedzīvotāju viedokļus par dalību ES un ieguvumiem no 

tās, viņu attieksmi pret Eiropas Parlamentu, tā prioritātēm, rīcību un uzdevumu. Tāpat 

apsekojums ļauj izprast ES nozīmi būtisku apdraudējumu risināšanā un iedzīvotājiem 

svarīgu galveno sasniegumu aizsargāšanā.
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