
Kā padarīt Eiropu labklājīgāku?

1 Daļēja ceļa naudas segšana, ja darbavieta atrodas tālāk par kādu noteiktu kilometrāžu. Dot 
iespēju cilvēkiem dzīvot ne tikai lielpilsētās.

76

2 Attīstīt vairāk sociālo uzņēmējdarbību Eiropā 75

3 ES valstīm jākļūst pastāvīgām. Ir jāražo, un no valdības nevajadzīgos vajag atstādināt. Vairāk 
uz EKO pāriet.

75

4 ES dalībvalstīm ir jāvienojas par obligātu labklājības valsts modeli visā Eiropā, lai novērstu 
populismu.

71

5 Jāpalielina finansējuma daudzums zinātnes projektiem ar praktiski izmantojamiem rezultātiem 68

6 Atbrīvot no nodokļiem sākotnējās investīcijas uzņēmējdarbības attīstīšanai degradētās 
teritorijās.

68

7 Ar laiku Lielbritānijai ir jāiestājas atkal Eiropas Savienībā. 67

8 Palielināt atalgojumu izglītības sektorā, t.sk augstskolu profesoriem, lai veicinātu kvalitatīvu 
izglītību

67

9 Samazināt darba dienas ilgumu 67

10 Izlaist noteikumus, kuri uzliktu par pienākumu nodrošināt izejmateriālu ražošanas 
izsekojamību

67

11 Atbalstīt uzņēmumus, kas ražo dabai draudzīgus materiālus un aizvietotājpreces 67

12 Eiropai ir jāvienojas ar Trampu par stiprāku sadarbību! 67

13 ES izglītības sistēmai jānodrošina izglītību, kas ļauj cilvēkiem ātri pārkvalificēties, sagatavojot 
iedzīvotājus nākotnes profesijām.

67

14 Eiropas pienākums ir steidzami mazināt ienākumu nevienlīdzību. 65

15 Skolu mācību programmās jāiekļauj priekšmets, kas māca dažādas pieaugušo dzīvē 
vajadzīgas praktiskās prasmes, piem. budžeta plānošana

65

16 Eiropai ir jāaptur Nord Stream 2. 63

17 Sekmēt jauno uzņēmumu attīstību 60

18 ES ir jāizstrādā konkrēts plāns, ko darīt ar 0,5-1,5 miljardiem klimata bēgļu, kuri būs spiesti 
doties uz Eiropu tuvāko 20-40 gadu laikā.

60

19 Sistemātiski jāveido un jāzlabo mūžizglītības programmu tīkls, jārada iespējas tajās piedalīties 
pēc iespējas vairāk cilvēkiem

60

20 Iepērkoties visos internetveikalos ES, atļaut piegādi visā ES. Šobrīd ir ierobežojumi. 60

21 Saskaņot visus uzņēmējdarbības nodokļus triju Baltijas valstu starpā. Vienādas likmes, 
vienādi nodokļi!

59

22 Eiropā ir jāiznīcina nabadzība. Ienākumus šim ir jāgūst no 4. industriālās revolūcijas 
tehnoloģiju pielietojuma tautsaimniecībā.

59

23 Sakārtot valsts un pašvaldību ceļus, kā arī meliorācijas sistēmas. 59

24 Pamatu pamatos - mainīt valsts attieksmi pret cilvēku; lai cilvēks mūsu valstī kļūst par vērtību; 56

25 Dzīvnieku labturības prasību pacelšana, un to ievērošanas stingrāka kontrole. Kaktu vairotaju 
izskaušana, dzīvnieku mocitaju reāla sodīšana.

54

26 Visā Eiropā nopietni pieķerties Vision Zero, lai uz ceļiem nemirtu cilvēki. 54

27 Dot vairāk iespējas ES iedzīvotājiem satikties savā starpā un diskutēt par sev nozīmīgiem 
jautājumiem (ne tikai jauniešiem).

53

28 Eiropai ir nepieciešama vienota Korupcijas apkarošanas aģentūra, ko pārvalda pārnacionāli. 53
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29 ES ir jāatsakās no "race to bottom", kas investorus pievilina ar zemiem nodokļiem un nevis 
attīstītu biznesu.

52

30 Skolēnu vasaras nodarbinātībai jāpiešķir lielāka uzmanība, jauniešu bezdarbs ir milzīgs. 52

31 Uzlabot pūļa finansēšanas regulējumu ES, lai neatpaliekam no ASV un Ķīnas. 52

32 Atcelt nodokļu deklarāciju prasības mazajiem uzņēmumiem, aprēķināt indikatīvu nodokli 
saskaņā ar citiem rādītājiem (nozare, darbinieki, utt)

51

33 Pārtraukt visus banku pārskaitījumus uz nodokļu paradīzēm, lai apturētu Eiropas izzagšanu. 51

34 Nepieciešams attīstīt ceļu infrastruktūru Latvijā, jo Latvija ir tranzītvalsts. 51

35 Sistemātiskas kampaņas, kas veicinātu pilsoņus atlicināt līdzekļus pensiju fondam jau no 
darba gaitu sākuma. Arī skolēnu informēšana.

51

36 Visām valsts un pašvaldību struktūrām Eiropā ir jāpāriet tikai uz open-source programmatūru. 
Pietiek subsidēt ASV.

50

37 Eiropā labākie lai atbild par labāko Eiropā. Somija par izglītību, Slovākija par ienākumu 
vienlīdzību, Spānija par veselību, utt.

50

38 Visu ko var, vajadzētu ražot Eiropā, nevis ievest no Ķīnas 50

39 Palielināt akcīzi tabakai dalībvalstīs, kurās tā ir zema 50

40 Aizliegt visās dalībvalstīs stipro alkoholu tirdzniecību lielveikalos, tam paredzēt tikai speciālos 
veikalus

50

41 Turpināt dabai draudzīgu politiku, būt līderiem nedraudzīgo materiālu izskaušanā 50

42 Eiropai nevajadzētu tik daudz subsidēt neefektīvas lauksaimniecības formas 50

43 Stiprināt demokrātiju skolās visā Eiropā ļaujot skolēniem lemt un uzņemties atbildību, ne tikai 
ķeksīša dēļ.

50

44 Atcelt pvn pamata pārtikas produktiem 50

45 Uz un no ārzonām (offshores) atļaut banku pārskaitījumus tikai caur Eiropas valsts kašu 
kontiem tikai uz īstu īpašnieku kompānijām.

49

46 Visu ES fondu subsīdiju saņēmējiem atklātība sabiedrībai - lai var pārliecināties par kopīgo ES 
nodokļu maksātāju naudas izlietojumu.

46

47 Visā ES teritorijā aizliegt apdrošinātājiem pelnīt ar veselības apdrošināšanu. Tiesības uz 
dzīvību nav luksusa prece!

45

48 Nevis subsidēt industriālo (aiz mehanizācijas slēpjot dzīvnieku tiesību pārkāpumus) 
lauksaimniecību un ražošanu, bet subsidēt mājražošanu.

45

49 Eiropas Savienības uzņēmējiem būtu nepieciešams sniegt studentiem, kas mācās Latvijā, 
prakses iespējas ārzemēs.

43

50 Eiropai ir jākļūst mākslīgā intelekta, robotikas, automatizācijas līderei pasaulē (jāapsteidz 
Ķīna) un uz tā jāveido labklājības valsts!

41

51 Eiropai un katrai valstij atsevišķi 2,5% no IKP ir jāvelta klimata pārmaiņu novēršanai. 39

52 Ir jāapvieno nacionālo valstu policijas, jo arī noziegumi (korupcija, zādzības, nolaupīšanas, 
utt.) ir pārrobežu. Par vienotu ES policiju!

37

53 Aizliegt pasaules monopolistiem brīvi dominēt un kropļot tirgu Eiropā: Google, Facebook, 
Apple.

36

54 Valstīm, kurās dzīvo, piem., Latvijas pilsoņi (piem., UK), ir jāpārskaita uz izcelsmes valsti 
pilsoņu ārzemēs nomaksātie Ienākuma nodokļi.

36

55 Eiropai būtiski jāceļa sava globālā konkurētspēja tehnoloģijās. Konkurēt ar prātu, nevis masu. 33

56 Lai būtu nodrošināta jaunuzņēmumu iespēja reinvestēt peļņu bez nodokļu apgrūtinājumiem 33
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57 ES ir jānosaka minimālais obligātais katras valsts Izpētes & Attīstības investīciju slieksnis 
vismaz 3% apmērā no IKP.

33

58 Vienoti principi uztura bagātinātāju reģistrācijai visā Eiropā. 33

59 Sākt plānveida un mērķtiecīgu vietējai ekonomikai nepieciešamu imigrantu uzņemšanu 
Latvijā.

32

60 Baltijas valstīm jāapvienojas federatīvā valstī. 27

61 Stiprināt arodbiedrības un to starptautiskās federācijas - Latvijā, Baltijā, visā Eiropā, īpaši tur, 
kur tās ir vājas.

25

62 Eiropai ir jāatbalsta Baltijas kompensāciju ieguve par PSRS okupāciju. Ja Krievija nemaksās, 
tad - konfiscēt Krievijas īpašumus visā ES.

25

63 Ir nepieciešams dot visiem ārvalstu studentiem iespēju dzīvot Latvijā 1 gadu un meklēt darbu 
pēc universitātes beigšanas/ diploma saņemšanas

21

�3



Kā padarīt eiropiešus laimīgākus?

1 ZERO WASTE saistībā ar ēdiena pārpalikumiem - līdzi kā citās valstīs tos var likt uzņēmējiem 
nodot tālāk.

80

2 Centru veidošana mazajās pilsētās, ar atbalstu mazajām un vidējām saimniecībām, tādējādi 
attīstot lokālo identitāti.

68

3 Eiropai jādzīvo bez pulksteņa maiņas uz ziemas laiku. 67

4 Eiropai ir jārūpējas par to, ka datu laikmetā dati ir brīvi un plaši pieejami visu iedzīvotāju 
lietošanai.

67

5 Pesticīdu aizliegšana vai to ierobežošana līdz minimumam. 67

6 Attīstīt ērtāku dzelzceļa satiksmi starp Latvijas un Eiropas pilsētām. 66

7 Piešķirt papildu finansējumu vēža ārstniecības pētījumiem. 66

8 Sadzīves un šķirošanas konteineru obligāta ieviešana. 64

9 Veicināt ikdienas riteņbraukšanu un kājām iešanu, lai cilvēki veselāki un līdz ar to laimīgāki. 62

10 Vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu aizliegšana. 62

11 Deklarēt, ka veselības nepieejamība ir cilvēktiesību pārkāpums. 61

12 Jāizdod visās dalībvalstīs pasaku grāmata, kurā iekļautas pasakas no visām ES dalībvalstīm. 60

13 Veicināt bioloģiskās daudzvedības saglabāšanu, ierobežojot lauksaimniecības intensifikāciju 60

14 Lielāka sociālā un vides atbildība lielajām korporācijām. 60

15 Projektiem jābūt tendētiem uz paaudžu sadarbošanos. Pieredzes apmaiņa starp paaudzēm. 59

16 Produktu iepakojuma materiāla tipu samazināšana, lai sekmētu to pārstrādi un aprites 
ekonomikas ieviešanu.

59

17 Vairāk atbalstīt BIO un EKO lauksaimniecību, lai tīrāka daba. 58

18 Turpināt realizēt populāros un iedzīvotāju atzītos ES projektus, piemēram, Erasmus+. 
Koncentrēt pozitīvos vēstnījumus uz šaurākām grupām.

58

19 Radīt valsts apmaksātas iespējas apmeklēt psihoterapeitu ar ģimenes ārsta nosūtījumu. 58

20 Eiropas enerģijai ir jābūt pilnībā atjaunojamai un pilnībā pašpietiekošai tuvāko 15 gadu laikā. 58

21 Vairot iedzīvotāju izpratni par garīgās veselības slimībām (depresiju veidi, bipolārie traucējumi, 
Aspergera sindroms u.c.)

55

22 Jāīsteno radošas, visu Eiropu aptverošas reklāmas kampaņas par veselīgu dzīvesveidu. 54

23 Vairāk rūpēties par katras tautas kultūras un valodas saglabāšanu un attīstīšanu, īpaši 
mazajām.

54

24 Izveidot ES daļēji subsidētu aukļu tīklu, lai jaunās māmiņas var vieglāk atgriezties darba tirgū 54

25 Visiem vienādas tiesības uz darbu valsts valodā, lai kurā valstī tas Eiropā būtu. Valdībai 
jārūpējas par vienādām algām un cenām Eiropā.

53

26 Pārstāt mērīt labklājības līmeni, balstoties uz IKP rādītāju. 51

27 Nesubsidēt industriālo lauksaimniecību un lopkopību, un palielināt tās bioloģiskajām 
saimniecībām.

51

28 Eiropai vajag vairāk harizmātisku līderu. 50

29 Eiropas Savienībai ir jāattīsta savi, kopienas uzturētie mediju kanāli. 50

30 Veicināt integrāciju, lai Latvijas iedzīvotāji uz ES fona būtu kā viena kopiena. 50

31 Izveidot programmas, kas izglīto par demences aspektiem, un atbalsta platformas ar 
demenci sirgstošo tuviniekiem

49
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32 Ir jāstimulē jauniešus doties uz citām ES valstīm un iegūt darba, un studiju pieredzi, lai 
atgriežoties būtu plašāks skatījums uz pasauli.

45

33 Skolēniem obligātā piedalīšanās uzkopšanas talkās ārpus telpām, lai būtu papildus motivācija 
izturēties dabai draudzīgāk.

45

34 Legalizēt eitanāziju visā Eiropas teritorijā. 39

35 Elektroniskās grāmatas, lai ietu uz skolu un nebūtu jānes smagā soma. 39

36 Vairāk apmaiņas braucienu. 39

37 Eiropā jāiznīcina primitīvs un nežēlīgs darbs un tas ir jāaizstāj ar robotikas, mākslīgā intelekta 
utml. tehnoloģijām.

38

38 Būvniecībā stimulēt koka konstrukciju izmantošanu, būvēt koka ēkas. 35

39 Pieeja internetam ir jāatzīst kā universāla cilvēktiesība. 34

40 Visās Eiropas valstīs jāievieš €. 33

41 Legalizēt marihuānu visā ES, kā tas jau ir izdarīts daudzās valstīs. 29

42 Eiropas pilsonība kā alternatīva nacionāli piesaistītai pilsonībai patiesai eiropeiskuma 
iemiesošanai.

27

43 Dekriminalizēt vieglās narkotikas un legalizēt marihuānu! 19

44 Latvijai ir nepieciešams izstāties no EIROPAS SAVIENĪBAS! Ir laiks #LVExit ! 12
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Kā padarīt Eiropu taisnīgāku?

1 Noteikt, ka ikvienā galvaspilsētā ir obligāti jābūt valsts finansētai patversmei sievietēm, kas 
cietušas no vardarbības

75

2 Nopietnā apjomā atbalstīt ES dalībvalstu sociāli-ekonomiskā dzīves līmeņa izlīdzināšanu. 75

3 Kopīgs minimālais sociālās drošības standarts visās ES dalībvalstīs, un palīdzība tām 
dalībvalstīm, kuras nespēj to finansēt.

74

4 Eiropā ir jāatbalsta izglītotākas sabiedrības veidošana! 68

5 Mazināt dzīves līmeņa atšķirības starp "vecajām" un "jaunajām" ES dalībvalstīm. 68

6 Salīdzināt uzņēmumu nodokļu praksi ES valstīs, adaptēt veiksmīgākos, uzņēmumiem 
draudzīgākos modeļus.

67

7 Padarīt zāles pieejamas iedzīvotājiem, neļaujot lielajām zāļu ražotāju ķēdēm noteikt savas 
cenas.

67

8 Noteikt, ka Eiropas vēlēšanās partijām jāveido kandidātu saraksti pēc paritātes principa - 
pamīšus kandidātes sievietes un vīrieši 50/50

67

9 Visiem digitālajiem produktiem ir jābūt ar dažādu cenu dažādās valstīs - jo vidējie ieņēmumi 
Latvijā ir zemāki nekā Zviedrijā.

67

10 Izmeklēt gadījumus un sodīt pārkāpējus, kad ir saņemta ES nauda par veco zvejas kuģu 
sagriešanu, bet tas nav izdarīts.

67

11 Medikamentu uzcenojuma ierobežošana/ griestu noteikšana. 65

12 Visās ES valstīs maksāt vienādas subsīdijas zemniekiem. 64

13 Lai vienāda nosaukuma preces visās ES valstīs ir ar vienādu sastāvu! 63

14 Izveidot atbalsta programmu maznodrošinātu vientuļo vecāku bērnu izglītībai 62

15 Uzlabot vides pieejamību cilvēkiem ar kustību un maņu traucējumiem, lai publiskā telpa un 
ielas būtu ērtas ikvienam!

62

16 Izglītot vecāka gadagājuma cilvēkus par ES finansētu projektu iespējām, palīdzēt tiem, kam 
valodas grūtības sarakstīšanu un iesniegšanu.

61

17 Uzlabot iespēju maznodrošinātām iedzīvotāju grupām saņemt veselības aprūpes 
pakalpojumus

61

18 Visā Eiropā vienādu minimālo algu. 60

19 Jārada spilgts, reprezentatīvs, Eiropas Savienības galvas politiskais amats (prezidents?), kas 
jāieņem harizmātiskām personām.

60

20 Monitorēt ES zvejnieku darbību pasaules okeānos un jūrās, lai nepieļautu pārzveju nekur 
pasaulē.

60

21 Izveidot ES līmeņa izglītības stipendiju fondu jauniešiem ar īpašiem sasniegumiem, ar 
vērtēšanu dažādās kategorijās.

59

22 Zinātnes finansējumu vairumu nenovirzīt tikai lielajām valstīm un to pētniecības centriem. 58

23 Lielāku ES lomu izglītības pieejamības veicināšanā, piemēram, Eiropas augstskolas, online 
kursi, utt.

58

24 Vajadzīgas ES sviras uzņēmēju atbalstam mazāk attīstītos reģionos, piemēram priekšrocības 
iepirkumos.

57

25 Par viltus ziņu izplatīšanu ieviest progresīvu sodu sistēmu visā Eiropā. 57

26 Eiropas Savienībai ir kategoriski jāatsakās sadarboties ar nodokļu paradīzēm. Labklājības 
valstij ir nepieciešami taisnīgi nodokļi.

55

27 Eiropas Savienībā ir jāievieš finanšu spekulāciju nodoklis un īpaši augsts akcīzes nodoklis 
luksus precēm un luksus auto, jahtām.

54
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28 Ieviest vienotu vispārējo pamatienākumu (Universal Basic Income). 53

29 Eiropai ir daudz stingrāk un ātrāk jāreaģē uz dalībvalstīm, kuras pārkāpj kopīgās vērtības un 
tiesiskuma principus.

53

30 Izskaust nevienlīdzību starp dzimumiem atalgojuma saņemšanā. 53

31 Visā Eiropā ieviest progresīvo naudas sodu likmi visiem noziegumiem - bagātais maksā 
vairāk.

53

32 Eiropas politikā ir jāatzīst, ka populisma un eiroskepticisma cēlonis ir sociālās problēmas un 
tieši tās arī ir jārisina kā prioritāte.

52

33 Nodrošināt, lai tiek uzklausīts reālā darbā darītāju vai iesaistito pušu viedoklis, pirms tiek 
pieņemti lēmumi un likumi.

52

34 Eiropā ar progresīviem nodokļiem un tehnoloģiju lietojumu ir jāizbeidz pamatšķiras ienākumu 
un labklājības stagnācija, kas ir jau 15 gadus.

52

35 Lai visur vienādas algas, pabalsti. 52

36 ES pilsoņiem, kuri ilgstoši dzīvo citā ES valstī, ir jādod pilnas balsstiesības — ne tikai 
pašvaldību, bet arī nacionālajās vēlēšanās.

51

37 Katrā Eiropas valstī ir jāatrodas kādai no Eiropas centrālās birokrātijas organizācijām. 50

38 Vairāk skaidrot ES bēgļu politiku — izskaidrot, kas ir galvenie iemesli, kādēļ ES prasa 
dalībvalstīm maksāt bēgļiem sociālos pabalstus.

50

39 Jādod iespējas balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, atrodoties jebkurā ES valstī. 50

40 Izslēgt no LV likumiem velosipēda vadītāja apliecības nepieciešamību, kas velotūristus un 
ārzemju studentus padara par likumpārkāpējiem.

50

41 Stiprināt kritisko domāšanu skolu programmās. Palielināt finansējumu cīņai ar 
dezinformāciju.

50

42 Eiropā vajadzētu ieviest VIENĀDU minimālo pensiju. 50

43 Lai iegādātās filmas, mūziku u.c. var lietot visā Eiropā, izbeigt ģeobloķēšanu. 50

44 Stingrāk kontrolēt cilvēktiesību ievērošanu visās ES dalībvalstīs. 50

45 Veikt vairāk aptaujas ar iedzīvotājiem, kas viņiem ir vajadzīgs, kam dot naudu jājautā tautai. 48

46 Unificēt nodokļus, ieviest pilnīgi vienādus nodokļus visas ES dalībvalstīs. 47

47 Ieviest vienotu nodokļu sistēmu , kā arī līdzīga atalgojuma saņemšanu par līdzvērtīgu 
pienākumu veikšanu visā Eiropā.

45

48 Eiropā ir jāievieš Universālais beznosacījumu Pamatienākums, lai visiem ir iespēja būt patiesi 
brīviem un realizēt sevi jēgpilni

45

49 Atbalstu uzņēmējdarbībai (arī lauksaimniekiem) sniegt visādi citādi tikai ne grantu veidā. 45

50 Eiropā būtu jāatzīst jebkādas citur noslēgtās laulības un partnerattiecības neatkarīgi no 
partneru dzimuma.

45

51 Jāveido apmaiņas programmas jauniešiem ar dažādu svešvalodu apguves līmeni, lai arī ar 
vājām valodas zināšanām būtu iespēja līdzdarboties.

44

52 Uzlabot aizsardzības un atbalsta programmas lieciniekiem augsta līmeņa korupcijas 
gadījumos

43

53 Visā ES ieviest naudas prēmiju par korupcijas ziņošanu, ja ir noticis notiesājošs tiesas 
spriedums.

39

54 Aizliegt bezmaksas prakses vietas - tās sniedz priekšrocības cilvēkiem no turīgām ğimenēm, 
kamēr citi tās nevar atļauties.

39

55 Triju jūru iniciatīva — vienīgais iespējamais ceļš mazajām Baltijas valstīm turpināt 
pastāvēšanu.

39
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56 ES drīkst palikt tikai valstis, kurām ir eiro, un kuras piekrīt kopējai Eiropas ārpolitikai. 39

57 Izmeklēt katras novēršamās nāves cēloņus visā Eiropā. Vienmēr sodīt vainīgos. 36

58 Lai internetā digitālajam saturam visā Eiropā vienādas cenas. 35

59 Padarīt veselības sistēmu vienlīdz pieejamu visiem Eiropas pilsoņiem. 33

60 Veicināt Norvēģijas iestāšanos Eiropas Savienībā. 33

61 ES valstīm ir jātiek ārā no budžetu deficītiem un jādzīvo tikai ar budžeta pārpalikumu. 33

62 Federāla Eiropas Savienība 32

63 Stingrāk kontrolēt ERASMUS+ projektus, pārbaudīt, vai projektu pieteiktais saturs atbilst 
veiktajām aktivitātēm, vai mērķi tiek sasniegti.

32

64 Ierēdņiem visā Eiropā, atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, sūdzībām, vēstulēm ir ne tikai 
jāraksta, bet arī telefoniski jāpaskaidro atbilde

29

65 Likvidēt Kopējo Lauksaimniecības Politiku. 27

66 Stiprināt Briseles politiku un politiķus, lai ir augstāka leģitimitātes sajūta Eiropas kopīgajam 
projektam.

26

67 Aizliegt ES teritorijā iebraukt Putinam un Trampam. 25

68 Eiropai nepieciešams atbalstīt Tibetas neatkarību aktīvāk. 25

69 Kriminalizēt homofobiju. 25

70 Netflix visā Eiropā vienots piedāvājums. 22

71 Ieviest ES pilsonību, ko cilvēki ir tiesīgi iegūt BEZ nacionālas pilsonības kādā no ES 
dalībvalstīm.

21
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Citas idejas nākotnes Eiropai

1 Par Eiropas Savienības aktualitātēm daudz vairāk stāstīt vietējos medijos, ziņas piemērojot 
vietējām aktualitātēm.

87

2 Cīnīties ar trakajiem, kas iestājas pret bērnu vakcināciju. 80

3 PET pudeļu otrreizēju pārstrādi un depozīta sistēmu padarīt obligātu ES līmenī, lai dalībvalstu 
(LV) lobētāji nevarētu to bremzēt.

78

4 ES pārvaldē ir jāsāk eksperimentēt ar mākslīgā intelekta risinājumiem, kas tiek ieviesti 
birokrātijas mazināšanai.

75

5 Samazināt birokrātisko slogu un birokrātiskos izdevumus 73

6 Ierobežot vienreizējo plastmasas trauku un galda priekšmetu izplatīšanu, veicināt videi 
draudzīgāku materiālu lietošanu.

72

7 Dot iespēju mācīties pieaugušajiem nevis vienu reizi izmantojot struktūrfondu naudu, bet 
vairākkārt, sadarbojoties ar uzņēmējiem.

69

8 Produktu iepakojuma materiāla tipu samazināšana, lai sekmētu to pārstrādi un aprites 
ekonomikas ieviešanu.

68

9 Ieviest nodokli par neizlietotas pārtikas izmešanu atkritumos. 67

10 Aizliegt medicīniskās marihuānas legalizāciju Eiropā! 67

11 Eiropai ir jāstrādā tikai kā vienotā tirgus organizācijai. Citas funkcijas ir liekas. 67

12 Ieviest taru nodošanas punktus pret atlīdzību. 64

13 Eiropā jāievieš augsts oglekļa nodoklis (carbon tax). Iegūtos līdzekļus lietot klimata pārmaiņu 
mazināšanai.

63

14 Veikt informatīvās kampaņas par to, kā PAREIZI šķirot atkritumus, izglītot par šķirošanai 
nederīgajiem atkritumiem.

63

15 Atbalstīt bēgļu integrēšanu Eiropas valstīs 63

16 Ieviest obligātu atkritumu šķirošanu. 62

17 Piešķirt nodokļu atlaides «Zero Waste» īstenotājiem. 61

18 Digitālo servisu vienlīdzīga pieejamība/cenas visās ES dalībvalstīs. 61

19 Nepieciešams realizēt jaunus ģeotermālās enerģijas projektus — gan Baltijā, gan visā Eiropā. 60

20 Aizliegt bankām radīt naudu "no zila gaisa". 60

21 Vienot vairāk kopīgo Eiropas kultūru ar kopīgiem kultūras pasākumiem visās valstīs 60

22 Piešķirt nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas cenšas darboties zaļāk/mazināt izmešus. 60

23 Lai Eiropā notiktu lielākas konsultācijas ar pilsoņiem un tiktu izvērtētas un ieviestas pilsoņu 
iniciatīvas.

58

24 Samazināt birokrātiskās izmaksas Eiropas parlamentā. 57

25 Visā Eiropas Savienībā vēlēšanās jāievieš elektroniska balsošanas sistēma. 57

26 Drošāk, izlēmīgāk un ātrāk pieņemt Eiropai stratēģiski svarīgus lēmumus. Citās lielajās 
ekonomikās process nav tik smagnējs.

57

27 Apturēt Krievijas propogandas izplatību visā ES. 56

28 Obligāti šķirošanas konteineri pie kādas noteiktas kvadratūras. Cilvēku izglītošana atkritumu 
šķirošanā.

54

29 Katras valsts un ES līmenī regulāras info kampaņas par to, ko indivīds un organizācijas/
uzņēmumi var darīt klimata pārmaiņu mazināšanai.

54

30 Klimata risinājumu integrēšana valsts un nozaru attīstības plānošanas dokumentos. 54
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31 Eiropas enerģijai ir jābūt pilnībā atjaunojamai un pilnībā pašpietiekošai tuvāko 15 gadu laikā. 54

32 Visā Eiropā par digitālo troļļošanu un naida runu piespriest reālus sodus. 53

33 Atvieglot zinātnieku pārvietošanos starp universitātēm un institūtiem visā Eiropā. 50

34 Legalizēt cilvēku klonēšanu Eiropā. 50

35 Eiropa nedrīkst pieļaut, ka bizness, alkatība un nauda uzvar demokrātiju un taisnīgumu. 50

36 Mainīt ERASMUS+ finansēšanas noteikumus un neļaut piedalīties studentiem, kas brauc lai 
izklaidētos, nevis mācītos

50

37 Izveidot ziņu portālu ar jaunumiem no visām ES valstīm, lai labāk izprastu citās ES valstīs 
notiekošo.

49

38 Vairāk rūpēties par dzīvnieku labturību. Novērst dzīvnieku mocīšanu. 48

39 Izveidot vienotu instrumentu senioru (50+) nevalstisko organizāciju projektu atbalstam, 
iesniegt varētu nesarežģīti, nacionālajās valodās.

48

40 Rail Baltic un līdzīgu projektu realizācijā ieviest sodu sistēmu, ja valdības savas neizdarības 
dēļ nograuj šādus projektus.

47

41 Veicināt caurredzamāku politiku Eiropas Parlamentā: EP deputātu finansējuma izlietojuma 
publiska atspoguļošana

46

42 Aizliegt plastmasas salmiņus ES teritorijā. 46

43 Skolas programmās vajadzētu vairāk runāt par Eiropas iespējām. 45

44 Aizliegt "nulles stundu" darba līgumus, lai ikvienam darba ņēmējam būtu garantēts darba 
stundu skaits katru mēnesi.

45

45 Jārod iespēja katram vidusskolniekam/studentam piedalīties starptautiskā apmaiņas projektā 45

46 Tāpat kā Beijing pilsētā - iespēja norēķināties par sabiedriko transportu ar PET pudelēm. Par 
TĪRU Latviju!

44

47 Lai Eiropa uzņemas līdera lomu globālās sasilšanas novēršanā 43

48 Attīstīt ekosistēmu pakalpojumu pieeju teritorijas plānošanā un nodrošināt efektīvu 
aisargājamo dabas teritoriju un sugu pārvaldību

43

49 Aktīvāk aicināt dalībvalstis ratificēt Eiropas sociālo hartu, arī tās, kas to nav ratificējušas pilnā 
apjomā.

43

50 Visā ES teritorijā, tāpat kā Francijā, ieviest nodokli finanšu operācijām. 42

51 Aktīvāk jācīnās pret dezinformāciju, īpaši soc. tīklos. 42

52 Blockchain ieviešana nekustamajā īpašumā uzskaites un apkalpošanas sfērā var ievērojami 
uzlabot to. Potenciāls ir neierobežots.

42

53 Jārealizē lustrācija: komunisko un neonacistu partiju, radikālā islama, utml. totalitāro grupu 
biedri nevar ieņemt publiskus amatu Eiropā.

41

54 Eiropai ir jāatzīst novecošanās (aging) kā slimība, kas var būt revertējama un ārstējama, skat. 
SENS Research Foundation

41

55 Eiropai vajag aptaukošanās apkarošanas programmas izplatīt. 40

56 Laicīgāk un rūpīgāk izskaidrot jaunos regulējumus (kā Datu aizsardzības regula), lai nebojātu 
nervus dalībvalstu uzņēmējiem un sabiedrībai.

40

57 Iesaistītīties globālajā cīņā par pasaules okeāniem. 38

58 Vismaz 5% no ikviena uzņēmuma kapitāla daļām jāpieder tā darbiniekiem atbilstoši to darba 
stāža ilgumam uzņēmumā.

38

59 Lauksaimniecības grantus sniegt tikai augsti tehnoloģiskai, augsti zinātniskai 
lauksaimniecībai (ar Nīderlandes produktivitāti).

35
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60 ES jādarbojas kā individuālām, suverēnām, lēmumus pieņemošām valstīm. 35

61 Palielināt aizvien vairāk korporatīvo atbildību par dabas piesārņošanu un atkritumu pārstrādi. 
Kas rada, tas nes atbildību.

33

62 Eiro drīkst būt tikai valstīs, kurās ir ļoti līdzīgs attīstības līmenis. Pārējās - jābūt nacionālai 
valūtai.

33

63 Legalizēt torrentu lietošanu. 33

64 Izveidot institūciju, kas veic regulārākas un pieejamākas konsultācijas ar iedzīvotājiem 33

65 Apturēt visu gāzes un naftas iepirkšanu no Krievijas - visā ES teritorijā. 31

66 Stingri cīnīties pret Vidusjūras reģiona pārtuksnešošanos. 31

67 Baltijas valstīm ir nepieciešams tikai 1 kopīgs prezidents - Baltijas pārstāvniecībai pasaulē. 30

68 Visām filmām, kas radītas ārpus ES, ir jāuzliek kino nodoklis, kurš tiek ieskaitīts katras valsts 
nacionālajā Kino fondā.

30

69 Lai nenotiktu diskriminācija studentu maksās starp vietējiem augstskolu un ārzemju 
augstskolu studentiem

29

70 Eiropai aktīvāk jāiesaistās Arktikas un Antarktīdas pārdalīšanā un sāncensībā! 25

71 Neļaut ES darbiniekiem (Arī augsta līmeņa amatpersonām) ceļot A jeb biznesa klasē 25

72 ES institūcijām jāpārtrauc pirkt (maksas reklāmu formā) mediju saturs — šādi sižeti/raksti ir 
garlaicīgi un auditorijai nesvarīgi.

22

73 Eiropai ir dāsni jāfinansē indefinite-life-extension (piem., SENS Research Foundation) 
pētījumi cilvēku nemirstības nodrošināšanai.

22

74 Izveidot Eiropas militāro institūciju 17

75 Samazināt kompensāciju lielumu Eiropas parlamenta deputātiem 17
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Kā padarīt Eiropu drošāku?

1 Veicināt iedzīvotāju izpratni par politiskajiem procesiem, lai mazinātu populistisku 
manipulēšanu ar cilvēkiem

77

2 Eiropai jākļūst vienotākai un drosmīgākai. 75

3 Eiropas Savienībai ir jāiegūst krēsls ANO Drošības Padomē. 67

4 Jādara viss, lai Turcija iestātos Eiropā kā demokrātiska, stabila valsts. 67

5 Mazināt Eiropas-ASV tirdzniecības īpatsvaru Eiropas ekonomikā, stiprināt kontaktus ar 
citiem pasaules reģioniem.

67

6 Eiropai vajag mazināt politiskās varas koncentrācijas riskus, ieviešot visu līmeņu politiķiem 
divu termiņu darba limitus.

67

7 Baltijas valstis Eiropas Savienībā kā vairāk vienotas. 64

8 Ieguldīt drošības sistēmā finansējumu un zināšanas attīstībai + sabiedrības informētība. 64

9 Visā Eiropā vienādus ceļu satiksmes noteikumus un drošu ceļu būvniecības standartus. 63

10 Veicināt savstarpēju ekonomisko ieinteresētību, lai mazinātu potenciālo militāro 
apdraudējumu.

62

11 Uz digitāliem un hibrīduzbrukumiem ir jāreaģē tikpat asi, kā tie būtu veikti ar ieročiem. 62

12 Jādod drošības sajūta dalībvalstu sabiedrībai, ka ES patvēruma politika viņus neapdraud. 62

13 Migrācija ir neizbēgama, ceļo gan investīcijas gan cilvēki, tāpēc jākontrolē procesi un 
jāveicina integrācija.

61

14 Uzlabot iedzīvotāju prasmi orientēties informācijā ar īpašu kampaņu palīdzību (tajā skaitā 
medijpratības veicināšana)

58

15 Jāveicina integrācija, lai neveidotos lielas no ES vērtībām atrautas kopienas. 58

16 Eiropai vajag vienotus robežapsardzības spēkus. 58

17 Būtiski palielināt sociālo tīklu materiālo atbildību par viltus ziņu izplatību. 57

18 Stiprināt ES ārējās robežas, reģistrēt visus patvēruma meklētājus un operatīvi izraidīt tos 
trešo valstu pilsoņus, kuri rupji pārkāpj likumu

57

19 Visu ES iedzīvotāju ieņēmumu un nomaksāto nodokļu publiskošana. Tāpat, kā tas jau ir 
Norvēģijā.

55

20 Drošības iestādēm aktīvāk jāsadarbojas, lai novērstu teroristu uzbrukumus un noziedzību. 55

21 Eiropas valstīm jāveic tikai kopējie militārie iepirkumi, īpaši Baltijai. 54

22 Totalitārās ideoloģijas — nacismu, komunismu, radikālo islamu — pielīdzināt kā vienlīdz 
bīstamas un aizliegt to simbolu publisku lietošanu.

54

23 Palielināt algas drošības sektorā strādājošajiem. Izdienas pensijas arī pašvaldībās 
strādājošajiem policistiem.

54

24 Izstrādāt kvalitatīvas, cieņpilnas integrācijas programmas ekonomiskajiem un klimata 
bēgļiem.

54

25 Veicināt informētību Latvijas un Eiropas iedzīvotāju vidū. 54

26 Stiprināt lokālo mediju lomu reğionos un mazināt mediju ietekmes koncentrāciju. 51

27 Lai valstu armijas ir kopīgas ES armijas sastāvā, kas būtu daļa no NATO spēkiem. 50

28 Eiropai jāpārtrauc attiecības ar Saudi Arābiju, kamēr netiek mainīta cilvēktiesību situācija. 50

29 Veicināt un atbalstīt Kaļiņingradas neatkarību. 50

30 Obligātā vidējā izglītība - visā ES. 50

�1



31 Nepieciešams mazināt lielo starptautisko kompāniju (piemēram, Francijas, Lielbritānijas un 
Vācijas koncernu un banku) ietekmi uz Briseli.

50

32 Atļaut tirgot tikai tādas velo riepas, kam iestrādāti atstarotāji, atstarotājus obligātus arī bērnu 
ratos un apģērbā.

50

33 Izveidot vienotus bruņotos spēkus. 50

34 Iekšējo drošību stiprināt ātrāk un stingrāk reaģējot pret radikāļiem (rasisti, diktatori, radikālie 
režīmi) un to propogandu.

49

35 Stiprināt ārējo drošību, pilnībā apvienojot 3 Baltijas valstu armijas. 49

36 Veicināt jauniešu ieinteresētību par militāro dienestu. Padarīt to prestižāku. 47

37 Pārtraukt bēgļu un migrantu uzņemšanu no Āfrikas un Tuvo Austrumu valstīm, ja 
nepieciešams - lietojot bruņotu spēku.

45

38 Celtniecībā vairāk izmantot koku, lai mazāka atkarība no Ķīnas cementa! 45

39 Stingri cīnīties pret Vidusjūras reģiona pārtuksnešošanos. 44

40 ES ir lielāks drošības garants nekā NATO, tomēr valstij ir jāstiprina sava aizsardzība un 
iedzīvotāju uzticība sabiedrībā.

44

41 Izveidot vienotu ES policiju. 37

42 Sadarboties ar Bašaru al-Asadu lai nodrošinātu kara beigas Sīrijā. 36

43 Būtiski ierobežot informatīvās telpas monopolistus, kas ļauj radikāļiem uzplaukt - piemēram, 
Facebook.

35

44 Ieviest vienotus ES ārējās robežas apsardzības spēkus. 33

45 Atņemt balsstiesības Polijai un Ungārijai ES institūcijās. Apturēt grantu saņemšanu, kamēr 
nebūs atjaunota mediju un tiesu neatkarība.

30

46 Jāveido labas attiecības ar Krieviju, pārāk daudz konfliktu. 29

47 Eiropas Savienībā jāuzņem Ukraina. 27

48 Aizliegt Interneta pieslēguma kompānijām ievākt jebkādus datus par lietotājiem. 25

49 Kopā ar ASV veidot Space Force. 20

�2


