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Starpposms ECGI ieviešanā

Ievads: no ierobežotas pieredzes līdz izkļūšanai no apburtā loka

1-. EK iniciatīvas sniedza ievērojamu pieredzi, bet tām bija ierobežotas iespējas.
Vērā ņemama ietekme bija Komisijas rīkotajām apspriedēm un publiskajām debatēm par 
D plānā — demokrātija, diskusijas un dialogs — un paziņojumā „Baltā grāmata par Eiropas 
Savienības komunikācijas politiku”, un visbeidzot paziņojumā „Debate Europe” ietverto 
priekšlikumu ieviešanu dzīvē, bet šī ietekme saglabājās ļoti ierobežota, sasniedzot tikai dažus 
tūkstošus dalībnieku (bija prognozēts netieši ap 50 000 pilsoņu). 

2-. Priekšlikums par divpusēju savstarpēju elektronisku apspriešanos, pamatojoties uz 
reģistrēšanu.
Atbilstošai rīcībai ECGI kā divpusējas savstarpējas komunikācijas ieviešanai nākotnē 
vajadzētu pamatoties uz elektroniskiem instrumentiem, tostarp balsotāju reģistra ieviešanu, un 
to vajadzētu efektīvi veicināt, nodrošinot ciešu saikni ar citiem plašsaziņas līdzekļiem ārpus 
globālā tīmekļa. 

3-. Izkļūšana no apburtā loka attiecībā uz pašpietiekamu platformu dialogam.
Tas, šķiet, ir vienīgais veids, kā izkļūt no apburtā loka attiecībā uz nespēju sasniegt ievērojami 
lielāku pilsoņu skaitu — tūkstošu vietā sasniegt miljonus, un iesaistīt pilsoņus pastāvīgā, 
ilgstošā dialogā papildus viņu dalībai Eiropas Parlamenta vēlēšanās ik pēc pieciem gadiem. 

I. Secinājumi attiecībā uz ekspertu ieguldījumu 8. decembra publiskajā uzklausīšanā

1. Tiesiskuma krīze un „nulles summas spēles” (zero-sum-game) draudi

Uzaicinātie eksperti uzskatāmi parādīja apslēptu krīzi, kas skar Eiropas Savienību tiesiskuma 
līmenī ES iestādēs, kā arī ES projektā kopumā. Pilsoņiem trūkst intereses, kā arī piekļuves 
nozīmīgai informācijai par ES jautājumiem, kaut arī viņi joprojām pauž savu atbalstu ES 
integrācijai (par šo jautājumu skatīt iepriekšējo darba dokumentu). Philippe Schmitter uzsvēra 
atšķirību starp tiesiskuma krīzi valsts un ES līmenī — šajā gadījumā trūkst vēsturiskā kapitāla 
un tāpēc tā ir tiešāk ievainojama. Larry Siedentop par galveno draudu ES tiesiskumam 
uzskata konkurenci starp valsts un ES līmeņiem, kas rada „nulles summas spēli”: „ja viņi [ES] 
uzvar, mēs [dalībvalsts pilsoņi] — zaudējam.”

2. Eiropas starptautiskās demokrātijas izredzes

Larry Siedentop, Bruno Kaufman un Philippe Schmitter arī ir neatlaidīgi apgalvojuši, ka krīze 
ietekmē politisko partiju sistēmu kopumā. Viņi vienojās par vajadzību attīstīt citus līdzekļus, 
lai mazinātu plaisu starp ES un tās pilsoņiem un aktīvi veicinātu vienotas ES identitātes 
izveidošanu, politisko tautu uzskatot par tās rezultātu, nevis priekšnosacījumu. Philippe 
Schmitter un Frédéric Esposito uzsvēra iespēju izmantot elektroniskos līdzekļus šādā 
apspriedē, lai veicinātu starptautisko demokrātiju, atsaucoties uz Šveices, Igaunijas un 
Somijas pieredzi šo līdzekļu lietošanā. Viņi apliecināja nepieciešamību pēc šāda veida 
apspriežu regularitātes, kas stingri ierobežo to iespējamo pašplūsmu. 
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3. Pašreizējo ES darbību ierobežotā ietekme

Eiropas Komisijas pārstāvis Alain Dumort ir ierobežojis savu darbību attiecībā uz 
iepazīstināšanu ar Komisijai pieejamajiem komunikācijas instrumentiem, īpaši pievēršoties 
Eiropas pilsoņu apspriežu otrajam posmam, secinot, ka šādas iniciatīvas gan tieši, gan netieši 
sasniedz tikai 50 000 pilsoņu. 

II. Priekšlikums starpposmam ECGI ieviešanā

1. Vispusīgas ECGI (Eiropas pilsoņu vispārējas nozīmes apspriede) paredzamās 
priekšrocības

Šādai situācijai nevajadzētu veicināt atteikšanos no plāna par ECGI ieviešanu. Referents 
uzskata, ka tās attīstība nākotnē vidēja termiņa perspektīvā ar atbilstošu sagatavošanos sniegtu 
ievērojamu ieguldījumu šādos aspektos:

a. veicinātu Eiropas publisko diskusiju attīstību;

b. mazinātu plaisu (informācijas un iesaistīšanās ziņā) starp ES un tās pilsoņiem;

c. veicinātu pilsoņu līdzdalību un sabiedrisko darbību;

d. uzlabotu politisko partiju un NVO sektora iesaistīšanos Eiropas mērogā.

Tāpat ECGI spētu uzlabot attiecības ar politiskajām partijām un NVO sektoru, tiem 
iesaistoties diskusijās un saistoties gan ar valstu, gan ES līmenī (īpaši nozīmīgs elements 
politisko partiju „jauninājumiem”).

e. pārrobežu identificēšanu, kas novestu pie Eiropas tautas rašanās.

Tāpat jāuzsver, ka ES pilsoņu apspriede ES mērogā par tiem pašiem jautājumiem, kas tiek 
risināti, izpildot nosacījumus par regularitāti un vienlaicību ES līmenī, ļautu pakāpeniski 
attīstīt pārrobežu un starptautisko darbību un veicinātu apmaiņu starp politiskajām partijām un 
plašsaziņas līdzekļiem, un sniegtu pilsoņiem patiesu starptautiskas Eiropas demokrātijas 
sajūtu. 

2. Plānotā sistēma ECGI ieviešanai 

a. Laika grafiks

Lai radītu veiksmīgai uzsākšanai nepieciešamo sistēmu un nosacījumus, vajadzīgs laiks, 
pamatīga sagatavošanās, nopietna un nepārtraukta komunikācija starp dalībniekiem un 
pieredzes kapitālu. Šis varētu būt jautājums, kas atrisināms 3–6 gadu laikā.
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b. Ierosinātā ECGI instrumenta pašreizējā pieņemšana

Debates AFCO komitejā pierādīja, ka referenta ierosināto Eiropas pilsoņu vispārējas nozīmes 
apspriedi kā Eiropas integrācijas nodrošināšanas līdzekli ar plašu politisko un ideoloģisko 
pamatu, kas nepieciešams tās veiksmīgai īstenošanai, pašreizējos apstākļos būtu grūti īstenot 
šādu iemeslu dēļ:

- šāda jauna instrumenta darbības joma, kas prasa ievērojamas pūles no Eiropas institūciju 
puses un kurš var tikt plānots tikai pēc adaptācijas perioda, un šāda instrumenta 
pielāgošana, lai tas atbilstu līdzekļiem un iegūtu vispārēju atzīšanu;

- praktiskas pieredzes trūkums šādā plašā mērogā ES institūciju un ES pilsoniskās 
sabiedrības līmenī.

4. Ierosinājumi starpposmam: savstarpēja elektroniskā apspriede (IEC)

Lai iegūtu nozīmīgu pieredzes apjomu, ļautu pilsoņiem un sabiedriskajai domai pierast pie 
šādas prakses un lai pakāpeniski iesaistītu Eiropas Komisiju, referents ierosina analizēt 
pieejamās iespējas un izveidot starpposmu — pilsoņu savstarpēju elektronisko apspriedi. 
Tāpat kā ECGI gadījumā, šai savstarpējai apspriedei vajadzētu attiekties uz pamatjautājumiem 
saistībā ar ES tuvāko nākotni (iespējamie likumdošanas priekšlikumi).

III. Starpposma projekts 

1. Priekšnoteikumi

a. Eirobarometra pētījuma dati

 Šādas iesaistīšanās forma un kritēriji būtu jāievieš saskaņā ar Eirobarometra pētījuma 
rezultātiem (atbilstoši ekspertu ieteikumiem) par savstarpējas komunikācijas mērķiem un 
nosacījumiem, bet arī saskaņā ar attieksmi pret tiešu vispārēju apspriedi.

b. ES balsotāju reģistrs

Pēc pētījuma Komisijai vajadzētu veidot pilsoņu reģistru saskaņā ar noteikumiem balsotāju 
reģistrēšanai dalībvalstīs. Šķiet, varētu būt nepieciešams šajā līmenī izveidot/noteikt atbildīgo 
dienestu, starpdienestu departamentu vai struktūrvienību. Šāds reģistrs tiek atvērts pilsoņiem, 
kuri vēlas piedalīties šādā apspriedē. Balsotāju reģistrs sniegtu nozīmīgas priekšrocības 
drošības un pilsoņu iesaistīšanas ziņā un palīdzētu izveidot pamatu regulārai apspriežu 
praksei. Reģistrēties tiks aicināti visi pilsoņi. Īpašu uzmanību nepieciešams veltīt publicitātei, 
lai aicinātu pilsoņus reģistrēties. Reģistrēšanās process ievērojami jāveicina, izmantojot ES 
plašsaziņas līdzekļus (īpaši nozīmi piešķirot sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem) un 
jāuztur/jāatbalsta politiskajām partijām un NVO. 

Līdzās atbalsta plānošanai ES, šāda reģistra izveides priekšrocība būtu izcila komunikācija ar 
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iesaistītajiem pilsoņiem. 

2. Procedūra

a. Atbilžu apkopošana

Komisija reģistrētajiem pilsoņiem uzdod virkni jautājumu (3–10), kas noteikti kopīgi ar EP 
komisiju piekrišanu un kuros skatīti vairāki jautājumi par ES nākotnes dimensiju, un arī 
īpašus jautājumus attiecībā uz tuvāko nākotni (turpmākie likumdošanas priekšlikumi).
Pēc 2–3 mēnešus ilga perioda, kad šie jautājumi tikuši publicēti un reklamēti, Komisija 
apkopo atbildes, galvenokārt izmantojot e-balsošanas instrumentus. Minētais periods būtu
jāizstrādā debatēs par ierosināto jautājumu, kas apvieno EK iestādes ar valsts iestādēm un 
plašsaziņas līdzekļu publicitāti. Šī perioda laikā pilsoņiem būtu jābūt iespējai arī reģistrēties. 
Balsojums ir tik vienlaicīgs, cik to ierosina pētījums un ļauj apstākļi. Nereģistrēti balsotāji 
nevarētu piedalīties.

b. Rezultātu izskatīšana — uzticības veidošana

Šādas savstarpējas apspriedes rezultāti būtu jāapkopo un jāanalizē speciālai iestādei, kas 
izveidota Eiropas Komisijas līmenī, kopīgi ar apvienoto grupu, kura izveidota Eiropas 
Parlamenta līmenī. Iestādes oficiālo atbildi publicē, papildus sniedzot īstenošanas scenāriju.

3. Iesaistīšanos veicinošu instrumentu un tehniku attīstīšana

a. Publicitāte un saikne ar citiem plašsaziņas līdzekļu kanāliem 

Ja šādas apspriedes mērķis attiecībā uz dalībniekiem ir interneta instrumentu laba pārzināšana, 
nepieciešams ieviest ciešu saikni ar citiem plašsaziņas līdzekļiem, izmantojot reklāmu 
drukātos un audiovizuālos plašsaziņas līdzekļos. Arī politiskajām partijām un NVO jābūt 
iespējai uzaicināt pilsoņus iesaistīties.

b. Starptautiskas debates

Prezentācijai un kampaņai vajadzētu attīstīt dažu to pastāvošo instrumentu un tehniku
lietošanu, kas izveidotas, lai uzlabotu tādu iesaistīšanos kā strukturētas apmaiņas un debates 
starp vadītājiem valsts un Eiropas līmenī.

c. Smartvote

Smartvote ir smalks e-balsošanas instruments, kas sniedz pilsoņiem līdzekļus, lai salīdzinātu 
pašu veiktās izvēles ar viņu ievēlēto pārstāvju izvēlēm, kopīgi uzlabojot līdzdalības un 
pārstāvības demokrātiju.
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