
 

 

Video subtitru tulkojums. Mācīties darot, ar aizrautību 
 

Mani sauc Timo, esmu no Francijas. Es sāku Eiropas pilsoņu iniciatīvu pēc tam, kad 2018. 
gada novembrī uzzināju, ka aviācijas degvielai tiek piemēroti nodokļu atbrīvojumi. Man tā 
bija pirmā dzirdēšana! Es par to uzzināju, pateicoties “dzelteno vestu” protesta kustībai 
Francijā. Viņi protestēja pret degvielas nodokļu palielināšanu automašīnām.  
 
Tajā laikā Briselē Eiropas Savienības iestādēs aviācijas degvielas aplikšana ar nodokli vispār 
nebija darba kārtības augšgalā, tāpēc mēs nolēmām uzsākt šo EPI, lai panāktu, ka ES 
iestādes, EP deputāti, Padome, ikviens šeit Briselē un ārpus tās, valstu galvaspilsētās, sadzird 
ES pilsoņu vēlmi likt maksāt taisnīgu cenu par aviācijas piesārņojumu. 
 
Pēc sešu mēnešu ilgas kampaņas un pēc vairāk nekā 60 000 parakstu savākšanas mēs 
decembra sākumā uzzinājām, ka Eiropas Komisija mūsu priekšlikumu par aviācijas degvielas 
aplikšanu ar nodokli iekļauj Eiropas zaļajā kursā. 
 
Kad Eiropas Komisija paziņoja par mūsu priekšlikuma iekļaušanu zaļajā kursā, mēs jutāmies 
ļoti atviegloti un ārkārtīgi priecīgi, jo redzējām, ka gandrīz gadu ilgā kampaņa, gatavošanās 
un smags darbs mūsu brīvajā laikā ir devis konkrētu rezultātu. Tā bija lieliska sajūta! Jūs 
zināt, ka ES pilsoņiem bieži ir sajūta, ka valstu un vietējā līmeņa politiķi un — diemžēl vēl 
lielākā mērā — ES lēmumu pieņēmēji tos ir atstājuši novārtā... Taču EPI ir lielisks 
instruments, lai ES iedzīvotāju balss tiktu sadzirdēta visā Eiropā. 
 
Manā skatījumā aizraujošākais moments šajā kampaņā bija tad, kad Nīderlandes valdība 
mūs uzaicināja uz starpvaldību pasākumu Hāgā, kurā piedalījās tikai īpaši uzaicināti viesi un 
kurā mēs runājām par aviācijas nodokļiem. Mēs jutāmies īpaši pagodināti, jo neviena NVO 
netika uzaicināta, bet šis uzaicinājums uz šo ļoti selektīvo pasākumu patiešām apliecināja, ka 
politiķi un lēmumu pieņēmēji kopumā EPI uztver ļoti nopietni.  
 
Visnomācošākais bija tas, ka mēs katru dienu sūtījām desmitiem e-pastu, lai piesaistītu 
partnerus, lai aicinātu slavenības, žurnālistus un politiķus dalīties ar lūgumrakstu, bet pretī 
saņēmām ļoti maz atbilžu. Tagad, kad pats esmu sācis strādāt, saprotu, ka vienā dienā nākas 
izlasīt ārkārtīgi daudz e-pasta vēstuļu, un es ļoti labi saprotu, kāpēc cilvēki ne vienmēr atbild 
uz katru e-pastu... Tāpēc nevajag vilcināties, bet vienkārši ņemt telefonu, zvanīt viņiem un 
uzstājīgi pārliecināt! 
 
Mani sauc Sandro, man ir 22 gadi un es esmu no Vācijas. Eiropas pilsoņu iniciatīva un mūsu 
piedzīvojums man bija lieliska iespēja papildināt zināšanas; turklāt es guvu prakstisku 
pieredzi tirgvedībā, pozicionēšanā, arī lobēšanā un kontaktu veidošanā ar organizācijām, 
kuras iestājas par līdzīgām vērtībām. 
 
Būtībā vissarežģītākais uzdevums bija izveidot Eiropas mēroga kampaņu, jo mēs esam tikai 
studenti un mums būtībā nav nekādas pieredzes šajā jomā. Bet, no otras puses, tas bija arī 
ļoti interesanti, jo tas man deva iespēju pielietot praksē manas tirgvedības studijās iegūtās 
zināšanas un, raugoties plašāk, — augt kā personībai. 
 



 

 

Būtībā ikviens var sākt šādu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Pirms Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
uzsākšanas man nebija nekādu zināšanu par politiku vai šo instrumentu. Bet, lai gan esam 
tikai studenti, mēs panācām, ka Eiropas Komisija mūsu priekšlikumu iekļauj zaļajā kursā. 
 
Mans uzdevums kampaņas ietvaros bija sazināties ar politiķiem, veidot partnerības ar NVO, 
veikt nelielu priekšizpēti, lai saprastu, kuras NVO vai kuri politiķi mums būtu piemēroti 
partneri, turklāt mums arī bija jākoncentrējas uz Eiropas kopienas veidošanu, izmantojot 
sociālos plašsaziņas līdzekļus, jo mums, kā zināms, ir vajadzīgi paraksti no visas Eiropas. 
 
Visvairāk man patika uzņemties lielo atbildību par iniciatīvas īstenošanu un politikas 
priekšlikuma iesniegšanu Eiropas Komisijai. Kad mēs sākām iniciatīvu, mums vajadzēja 
apmeklēt dažādas konferences. Man tas bija kas jauns! Mēs centāmies iepazīties ar NVO 
pārstāvjiem un politiķiem, lai varētu sadarboties ar viņiem, jo mēs esam studenti un šo 
iniciatīvu nevarējām īstenot vienatnē. Man bija ļoti interesanti un patīkami veidot 
partnerības ar šajā jomā pieredzējušiem cilvēkiem. 
 
Visnegatīvākais jeb, pareizāk sakot, vissarežģītākais aspekts bija atrast līdzsvaru starp 
maniem universitātes studenta pienākumiem un Eiropas pilsoņu iniciatīvas un Eiropas 
mēroga kampaņas līdziniciatora pienākumiem. Turklāt, tā kā bijām studenti un iniciatīvu 
sākām ļoti spontāni, mums nebija pietiekama finansējuma un nācās segt izdevumus pašiem. 
Žēl, ka mēs uzreiz nezinājām, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvas forumā var saņemt patiesi 
noderīgus padomus par līdzekļu piesaistīšanu, kad runa ir par tādiem cilvēkiem bez 
pieredzes, kādi esam mēs. 
 
Mani draugi īsti nesaprata manus centienus īstenot Eiropas pilsoņu iniciatīvu un Eiropas 
mēroga kampaņu. Viņi gan saprot, ka ir nepieciešams steidzami rīkoties vides jautājumos,  
bet EPI procedūra kopumā viņiem nebija īsti skaidra, jo viņi neseko Eiropas lietām.   
Es viņiem paskaidroju, ka tas nav īpaši sarežģīti.    
Jums tikai jāapgūst daži instrumenta darbības pamata principi un jāizvēlas politikas joma, 
problēma vai jautājums, kurā kaut ko vēlas mainīt vai kuru vēlas atrisināt daudzi iedzīvotāji 
visā Eiropā. Tai jābūt problēmai, kuru ir iespējams risināt ar iniciatīvu, un tai jābūt tiešām 
tuvai jūsu sirdij 
 
Vēlos iedrošināt cilvēkus, kuriem ir zināms par kādu problēmu, kas skar daudzus Eiropas 
iedzīvotājus, nedomāt par to ilgi un gari, bet vienkārši rīkoties, jo galu galā jūs vislabāk 
iemācāties darot. Tā notika arī ar mums. Mēs bijām ļoti nepieredzējuši šajā jomā un politikā 
kopumā, neko nezinājām par politikas veidošanu, taču daudz ko apguvām procesā. 
 
Tāpēc vēlos īpaši uzsvērt: ja jums ir ideja par to, kā veidot Eiropas nākotni vai atrisināt 
konkrētu problēmu, nevilcinieties un sāciet savu Eiropas pilsoņu iniciatīvu! 
 
EPI izveide ne vienmēr ir viegla, tas ir ilgs un grūts process, reizēm ārkārtīgi saspringts, taču 
ir svarīgi nepadoties! 
 



 

 

Nekad nepadodieties, saglabājiet ticību savam priekšlikumam, citādi ir ļoti iespējams, ka 
kādā brīdī no tā atteiksieties. Tāpēc pārliecinieties, ka jūs iestājaties par priekšlikumu, kas 
jums ir svarīgs un sirdij tuvs, un — vēlreiz atkārtoju — nekad nepadodieties! 
 

 
 


