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Joje neatspindima nei ES institucijų, nei 

Konferencijos dėl Europos ateities nuomonė. 
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Įsteigę Konferenciją dėl Europos ateities, Europos 

Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija suteikė 

galimybę Europos piliečiams iš visų 27 valstybių narių 

dalyvauti diskusijose dėl iššūkių ir prioritetų siekiant 

kartu kurti ateičiai pritaikytą Europą. Vykstant 

Konferencijos procesui, 2021 m. balandžio 19 d. 

pradėjo veikti daugiakalbė skaitmeninė platforma 

(toliau – platforma) (futureu.europa.eu); ji veiks 

skaitmeninėje erdvėje visą Konferencijos darbo 

laikotarpį. 

Platforma yra svarbi Konferencijos dalis; joje bet kuria 

iš 24 oficialiųjų ES kalbų gali dalyvauti visi ES piliečiai. 

Jie gali pateikti savo idėjas, pritarti kitų žmonių idėjoms 

ir jas komentuoti. Be to, platformoje visi gali dalytis 

informacija apie Konferencijos renginius ir pranešti 

apie jų rezultatus. 

Tuomet visi teikiniai platformoje surenkami, 

analizuojami ir panaudojami kaip indėlis į Europos 

piliečių forumų ir Konferencijos plenarinės sesijos 

darbą. 

Iki šiol paskelbtos trys tarpinės ataskaitos, kurios 

apima iki 2021 m. lapkričio 3 d. platformoje pateiktus 

teikinius. 

Šios ataskaitos tikslas – apžvelgti teikinius, gautus iki 

2022 m. vasario 20 d. Išsamesnė informacija apie 

platformos teikinius pagal valstybę narę pateikiama 

papildomoje ataskaitoje, kuri sykiu skelbiama 

platformoje. 

Įžanga 

https://futureu.europa.eu/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Skaitant šią ataskaitą svarbu nepamiršti, kad teikiniai 

platformoje yra jų autorių nuomonės ir jų nereikėtų 

laikyti visų Europos piliečių nuomone. Šioje 

ataskaitoje pateiktų išvadų jokiu būdu negalima laikyti 

Konferencijos dėl Europos ateities diskusijų proceso 

rezultatų prognoze. Jos toliau bus aptariamos ir 

vertinamos Konferencijos plenarinėje sesijoje, taip pat 

atsižvelgiant į Europos piliečių forumų darbą. 

Analizės rezultatai ataskaitoje pateikiami pagal 

platformoje apibrėžtas temines sritis: 

‒ klimato kaita ir aplinka, 

‒ sveikata, 

‒ tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis 

teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas, 

‒ ES pasaulyje, 

‒ vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas, 

‒ skaitmeninė transformacija, 

‒ Europos demokratija, 

‒ migracija, 

‒ švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. 

Platformos skiltyje „Kitos idėjos“ pateiktos idėjos buvo 

priskirtos vienai iš pirmiau nurodytų devynių teminių 

sričių arba, jei klausimai kompleksiniai, kelioms 

teminėms sritims. 

Kiekvienoje teminėje srityje pateikiama pagal temas 

sugrupuotų idėjų ir renginių, kurių ataskaitos pateiktos, 

apžvalga – tai atlikti padeda teksto analizės sistema, 

kuri nustato pasikartojančias panašias idėjas bet kuria 

kalba. Šios nustatytos temos ir potemės pristatomos 

eilės tvarka pagal tai, kaip dažnai jos kartojasi, o tai 

įvertina analitikas teksto analizės sistemos pagalba. 

Kiekvienos teminės srities pradžioje esančiame teksto 

langelyje pateikiama keletas ta tema surengtų renginių 

pavyzdžių, akcentuojant naujus renginius, kurie buvo 

įtraukti po paskutinės ataskaitos. Kiekvienos teminės 

srities idėjų žemėlapyje vizualiai pateikiama turinio 

analizė pagal temas ir potemes. 

 

Pastaba dėl metodikos 

Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama 
platformoje pateiktų teikinių kokybinei analizei. Ji 
atliekama remiantis teikinių autorių pateiktomis 
idėjomis, renginių ataskaitomis ir komentarais, 
siekiant pateikti bendrą platformos turinio 
apžvalgą. Konkrečiai, kiekvienoje teminėje srityje 
tyrėjų grupė, naudodama kompiuterinę grupavimo 
priemonę, rankiniu būdu atliko teksto analizę ir 
sugrupavo siūlomas idėjas ir užbaigtus renginius 
su renginių ataskaitomis. Vėliau buvo parengta 
bendrų temų ir galimų potemių santrauka. Temų ir 
potemių grupių analizė atliekama iš anksto 
nustatytose teminėse srityse. Tai reiškia, kad 
kelias temines sritis apimančios idėjos arba idėjos, 
kurias jų autoriai pateikė keliose teminėse srityse 
arba skiltyje „Kitos idėjos“, šioje ataskaitoje gali būti 
minimos kelis kartus atitinkamose teminėse 
srityse. Toks metodas buvo pasirinktas siekiant 
visapusiškai apžvelgti kiekvieną iš Konferencijos 
teminių sričių.  

Į šią analizę taip pat įtraukiami ir klausimai, iškelti 
vos keleto teikinių autorių, jeigu jie atspindi naują 
perspektyvą, palyginti su kitų teikinių autorių 
nuomone. Taip siekiama bendrai apžvelgti šiuo 
metu platformoje siūlomų idėjų mastą ir įvairovę, 
užuot sutelkiant dėmesį į kiekybinius elementus. 
Tačiau dažnai pasikartojančios arba daug 
pritarimų sulaukusios temos, potemės ar idėjos 
nurodytos tekste, kad būtų atspindėta dabartinė 
diskusijų platformoje padėtis, įskaitant didelį 
susidomėjimo ar diskusijų kai kuriais klausimais 
lygį. Šie elementai taip pat naudojami nustatant 
temų pristatymo šioje ataskaitoje pateikimo tvarką.  

Kiekybiniai elementai (idėjų, komentarų, 
pritarimų ir renginių skaičius) taip pat naudojami 
atliekant teikinių apžvalgą ir I priede pateikiant 
idėjų, kurios šiuo metu yra labiausiai palaikomos ir 
sulaukia daugiausia komentarų, sąrašą. 

Taip pat prašom atkreipti dėmesį į tai, kad šioje 
ataskaitoje pateiktoje analizėje terminu „teikiniai“ 
vadinamos tiek idėjos, tiek komentarai, tiek 
renginių ataskaitos. 

Daugiau informacijos apie metodiką pateikiama 

II priede. 
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Šioje ataskaitoje apibendrinama veikla Konferencijai dėl 

Europos ateities skirtoje daugiakalbėje skaitmeninėje 

platformoje nuo jos sukūrimo iki 2022 m. vasario 20 d. 

Per šį laikotarpį platformoje užregistruoti 43 734 teikiniai: 

16 274 idėjos, 21 264 komentarai ir 6 196 renginiai 

visose 10 teminių sričių. 

Nors pastaruoju laikotarpiu buvo pateikta daug naujų 

teikinių, dauguma iš jų papildo esamas temas ir 

potemes, todėl kai kuriose teminėse srityse šiek tiek 

pakoreguota temų eilės tvarka atsižvelgiant į bendrą jų 

pasikartojimų skaičių. 

Keliais atvejais buvo nustatyta naujų temų. Pavyzdžiui, 

teminėje srityje „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ 

registruota naujų temų – joje pastaruoju laikotarpiu nauji 

teikiniai sutvirtino anksčiau registruotas potemes ir jas 

išplėtė į atskiras temas. Šios atskiros temos – mažų 

garantijų darbas ir jaunimo nedarbas, kūrybos sektoriaus 

ir akademinės bendruomenės specialistai, galimybės 

gauti tretinį išsilavinimą ir naudotis kultūros paslaugomis 

ir įtraukumas sporto srityje. Panašūs procesai vyko 

teminėje srityje „Sveikata“, kurioje onkologinės 

priežiūros ir sveikatos priežiūros darbuotojų potemės 

išaugo ir tapo atskiromis temomis. 

Santrauka 
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Klimato kaita  
ir aplinka 

Teikinių autoriams susirūpinimą kelia klimato kaita bei 

jos poveikis, taip pat daugelis kitų aplinkos srities iššūkių. 

Dažniausiai temose nagrinėjami išmetamųjų teršalų, taip 

pat atsinaujinančiųjų išteklių energijos klausimai. 

Teikinių autoriai iš esmės nori paspartinti žaliąją 

pertvarką ES ir vyriausybėms imantis neatidėliotinų ir 

konkrečių priemonių, pateikdami įvairius pasiūlymus, 

pavyzdžiui, skatinti žalesnę energijos gamybą ir 

transportą, keisti vartojimo modelius, skatinti tvaresnį 

žemės ūkį, skatinti biologinę įvairovę ir pažaboti taršą. 

Teikiniuose akcentuojamas švietimo ir komunikacijos ES 

lygmeniu, taip pat iniciatyvų šiems klausimams spręsti 

poreikis. Kai kurie teikinių autoriai iškėlė klausimą dėl 

socialinio teisingumo klimato politikos kontekste. Idėjas 

pagal temas galima suskirstyti taip: 

‒ visaapimantis raginimas – raginti vyriausybes ir 

ES imtis neatidėliotinų veiksmų pasitelkiant 

ryžtingesnę Europos aplinkos politiką, kad būtų 

kovojama su klimato kaita. Teikinių autoriai 

pateikė keletą pasiūlymų, kaip spręsti 

išmetamųjų teršalų kiekio problemą, ir aptaria 

geriausią praktiką ir būdus, kaip paspartinti 

žaliąją pertvarką ir Žaliojo kurso įgyvendinimą 

vietos ir regionų lygmenimis; 

‒ energetikos temoje teikinių autoriai tvirtai 

pasisakė už tai, kad būtų naudojama 

atsinaujinančiųjų išteklių energija ir didinama 

energijos įvairovė vykdant mokslinius tyrimus ir 

diegiant inovacijas pasitelkiant alternatyvius 

energijos išteklius, tiek namų ūkiams, tiek 

mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Tačiau 

kai kurie teikinių autoriai atkreipė dėmesį į 

visuomenės pritarimo klausimą ir kai kuriuos 

nesutarimą keliančius debatus branduolinės 

energijos klausimais; 

‒ dalyviai nori, kad būtų imamasi priemonių 

skatinti kurti ir naudoti alternatyvias, ekologiškas 

transporto priemones, ir teikia įvairius 

pasiūlymus, kaip paskatinti naudotis viešuoju 

transportu, taip pat ragina vykdyti daugiau 

mokslinių tyrimų ir daugiau investuoti į 

alternatyvius transporto sprendimus; 

‒ nagrinėdami vartojimo temą, teikinių autoriai 

ragina imtis griežtesnių priemonių atliekų, 

maisto švaistymo problemoms spręsti ir 

perdirbimui bei žiedinei ekonomikai skatinti, 

kurios būtų taikomos tiek gamintojams, tiek 

vartotojams. Jie taip pat ragina imtis priemonių, 

kuriomis būtų skatinamas tvaresnis vartojimas 

įvairiuose sektoriuose – nuo turizmo ir mados iki 

elektroninių prietaisų. Teikinių autoriai taip pat 

reiškia susirūpinimą dėl aplinkai kenkiančių 

veiksnių, susijusių su skaitmenine 

transformacija, pavyzdžiui, kriptovaliutų plėtra; 

‒ skatinama biologinė įvairovė ir gyvūnų gerovė – 

raginama atkurti miškus, sustabdyti miškų 

naikinimą, apsaugoti nykstančias rūšis ir didinti 

su biologine įvairove susijusių mokslinių tyrimų 

infrastruktūrą; 

‒ ryški žemės ūkio temos potemė yra raginimai 

atsisakyti pesticidų naudojimo ir apskritai pereiti 

prie ekologiškesnės žemės ūkio praktikos. Tarp 

kitų su aplinka susijusių priemonių – vietos 

ūkininkavimo, biologinės įvairovės, vegetariškos 

ar veganiškos mitybos skatinimas ir sąžiningos 

kainos ūkininkams; 

‒ kovos su tarša priemonės, kadangi tarša 

laikoma aplinkai kenkiančių veiksnių šaltiniu. 

Suformuluoti sprendimai, skirti kovai su vandens 

tarša, teršiančiu plastiko naudojimu, ir raginama 

uždrausti vienkartinius plastikinius gaminius, 

taip pat skirti kovai su šviesine tarša; 

‒ nutraukti subsidijas aplinkai žalingai veiklai, 

pavyzdžiui, subsidijas iškastiniam kurui ir 

žalingai žuvininkystei, taip pat įvairūs pasiūlymai 

dėl apmokestinimo priemonių, kuriomis būtų 

skatinami elgsenos pokyčiai ir skatinamas 

tvarus vartojimas, pavyzdžiui, nustatant tvarumo 

mokestį; 

‒ teikinių autoriai nori, kad būtų dedama daugiau 

pastangų siekiant pakeisti elgseną ir požiūrį 

didinant informuotumą, stiprinant švietimą ir 

komunikaciją; 

‒ atskira tema skirta būstui ir statybai – joje 

pateikiamos tvaraus būsto, ekologiškų statybinių 

medžiagų ir naujojo europinio bauhauzo idėjos; 
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‒ pagal temą „Skaitmeninė transformacija“ teikinių 

autoriai aptarė skaitmeninimo ir klimato kaitos 

sąveiką. 

 

Sveikata 

Sveikatos teminė sritis apima daug įvairių temų. 

Daugumoje atvejų (o tai lėmė su COVID-19 susijusi 

patirtis bei jos poveikis) teikinių autoriai ragina užtikrinti 

vienodas galimybes gauti kokybiškas sveikatos 

priežiūros paslaugas visoje ES ir pateikia idėjų, kaip 

suaktyvinti valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą, 

užtikrinti didesnį suderinimą ir integraciją, pvz., nustatant 

ES masto priežiūros kokybės standartus. Teikinių 

autoriai ragina vykdyti daugiau mokslinių tyrimų ir 

daugiau investuoti medicinos srityje ir siūlo įvairias 

idėjas, kaip pagerinti visuomenės sveikatą apskritai. 

Pagrindinės temos yra šios: 

‒ priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti 

galimybes gauti įperkamą, aukštos kokybės 

sveikatos priežiūrą visiems. Konkrečiai minimos 

galimybės naudotis psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugomis. Pasiūlymai apima, be 

kita ko, Europos sveikatos draudimo sistemą, 

kad būtų užtikrintas įperkamumas; 

‒ tvirtesnis bendradarbiavimas ir integracija, 

sustiprinta ES sveikatos priežiūros sistema arba 

netgi sustiprintos ES kompetencijos visuomenės 

sveikatos srityje; 

‒ integruotos strategijos siekiant įveikti bendrus 

ES sveikatos iššūkius, pavyzdžiui, vėžį, 

psichikos sveikatos problemas, vykdyti 

savižudybių prevenciją, įveikti retąsias ligas ir 

t. t.; 

‒ ištekliai ir priemonės, kuriomis siekiama skatinti 

sveikatos raštingumą, sveiką gyvenseną ir 

mitybą, įskaitant psichikos sveikatą, ir įvairios 

priemonės, kuriomis siekiama atgrasyti nuo 

nesveikų gaminių, pavyzdžiui, tabako, vartojimo. 

Dalyviai ragina ES daugiau investuoti į įvairias 

prevencines su sveikata susijusias priemones; 

‒ poreikis ES koordinuotai diegti inovacijas ir 

investuoti į sveikatos srities mokslinius tyrimus, 

visų pirma susijusius su senėjančios ES 

visuomenės demografiniu profiliu; 

‒ nagrinėjant temą „Požiūris į mediciną“ aptartos 

tokios idėjos kaip palaikomoji slauga ir 

mirštančiųjų priežiūra, natūralių gydomųjų 

priemonių įtraukimas arba labiau holistinio 

požiūrio į mediciną taikymas; 

‒ galimybės ir grėsmės sveikatai, susijusios su 

didesniu skaitmeninimu pastaraisiais 

dešimtmečiais, be kita ko, aptartos galimybės, 

susijusios su Europos e. sveikatos sistemų 

integravimu, ir grėsmės bei pavojai, susiję su 

priklausomybe nuo skaitmenos; 

‒ COVID-19 poveikio vertinimas, įskaitant 

reagavimo priemonių, tokių kaip skaitmeninis 

COVID-19 pažymėjimas, vertinimą, poreikis iš 

naujo įvertinti sveikatos priežiūros specialistus ir 

patirtį, kuri įgyjama siekiant pasirengti būsimoms 

pandemijoms ir jas įveikti; 

‒ mažiau populiarios temos yra susijusios su 

priemonėmis lytinės ir reprodukcinės sveikatos 

srityje, tokiomis kaip kova su menstruacinių 

priemonių nepritekliumi, lytinis švietimas ir teisė 

į abortą, taip pat onkologinė priežiūra, visų pirma 

aptariamos prevencijos, ankstyvosios 

diagnostikos ir išteklių ES mastu telkimo 

atžvilgiais. 

 

Tvirtesnė ekonomika, 
didesnis socialinis 
teisingumas ir 

aktyvesnis darbo vietų 
kūrimas 

Šioje teminėje srityje dažnai keliama tema yra būtinybė, 

kad Europa taptų įtraukesnė ir socialiai teisingesnė, ypač 

atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją. Šioje teminėje 

srityje pristatyti teikiniai taip pat apima įvairius 

pasiūlymus skatinti ekonomikos augimą ES, pavyzdžiui, 

mokslinius tyrimus ir inovacijas, tolesnį bendrosios 

rinkos stiprinimą, ir įvairias priemones, kuriomis siekiama 

remti mažąsias ir vidutines įmones ir strateginius 
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pramonės sektorius. Teikinių autoriai taip pat mano, kad 

įvairių žmonių grupių, ypač esančių nepalankiausioje 

padėtyje, gerovė yra itin svarbi sėkmingam ES veikimui 

ir tolesniam augimui. Svarbiausios šioje teminėje srityje 

nagrinėjamos temos yra šios: 

‒ siūloma kurti įtraukesnę, socialiai teisingesnę 

Europą vadovaujantis Europos socialinių teisių 

ramsčio principais, pavyzdžiui, socialinės 

apsaugos priemonėmis, panaikinant vyrų ir 

moterų darbo užmokesčio skirtumą, 

įgyvendinant skurdo mažinimo priemones, 

užtikrinant lyčių lygybę, neįgaliųjų teises, 

LGBTIQ teises ir šios bendruomenės 

atstovavimą. Įvairių konkrečių idėjų teikėjai 

aptaria vieningą ES požiūrį į socialinę apsaugą, 

lyčių kvotų nustatymą įmonių valdybose ir 

socialinės lygybės vertinimo indeksą; 

‒ ekonomikos gaivinimas, įskaitant susirūpinimą 

dėl didėjančios valstybės skolos ES, diskusijos 

dėl Europos Centrinio Banko vaidmens, 

raginimai peržiūrėti Stabilumo ir augimo paktą ir 

išplėsti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo 

didinimo priemonę, taip pat įvairūs pasiūlymai 

remti vietos gamybą ir vietos vartojimą siekiant 

skatinti vidaus rinką ir ES ekonomiką; 

‒ darbo vietų kūrimo skatinimas investuojant į 

inovacijas, švietimą, skaitmeninimą, mokslinius 

tyrimus ir technologinę plėtrą, tačiau taip pat ir 

kuriant žaliąją ekonomiką. Itin daug dėmesio 

skiriama paramai mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms, kadangi jos laikomos inovacijų 

varomąja jėga; 

‒ teikinių autoriai mano, kad socialinės apsaugos 

priemonės yra svarbios norint pasiekti socialinį 

teisingumą. Dažniausiai keliama idėja – 

visuotinės bazinės pajamos. Taip pat keliami 

klausimai dėl koordinuotos pensijų politikos ir 

pensijų visose ES valstybėse narėse ir dėl kitų 

priemonių skurdui ES pažaboti. Bendrai 

raginama atsižvelgti į demografinius pokyčius 

ES. Vienas iš raginimų, pateikiamas ir kitose 

teminėse srityse – sukurti skaitmeninę bendrą 

ES socialinės apsaugos kortelę ir užtikrinti 

perkeliamąsias socialines teises, kad 

europiečiai galėtų būti judūs; 

‒ įvairūs apmokestinimo formatai, kad ekonomika 

būtų teisinga ir įtrauki, pavyzdžiui, mokestinės 

priemonės sąžiningai įmonių konkurencijai 

užtikrinti, aplinkos apsaugos mokesčiai ir 

minimalus ES masto mokestis, skirtas kovoti su 

mokesčių rojais; 

‒ teikinių autoriai taip pat svarsto klausimus, 

susijusius su bendra mokesčių politika ir 

Europos fiskaline reforma, siekiant vieningesnės 

Europos ateities, be kita ko, sukaupiant daugiau 

ES nuosavų išteklių arba suformuojant nuo 

valstybių narių nepriklausomą biudžetą, taip pat 

pasiūlymus toliau stiprinti bendrąją rinką; 

‒ pasiūlymai gerinti darbo sąlygas, pavyzdžiui, 

nustatyti lanksčias darbo sąlygas ir teisę 

atsijungti, ir konkrečios priemonės siekiant toliau 

palengvinti darbo jėgos judumą ES. Ypač daug 

dėmesio diskusijose skiriama jaunimo nedarbui, 

pateikiama keletas pasiūlymų dėl paramos 

jaunimui siekiant patekti į darbo rinką; 

‒ kai kuriomis idėjomis keliama abejonių dėl 

dabartinio ekonomikos modelio, siekiant pereiti 

prie įtraukios ir teisingos Europos gerovės, 

pavyzdžiui, siūloma svarstyti ekonomikos 

modelį, kuriame atsižvelgiama ne tik į BVP. 

ES  
pasaulyje 

Šioje teminėje srityje buvo iškelta įvairių temų, susijusių 

su užsienio politika. Apskritai dažniausios temos yra 

susijusios su raginimais dėl aktyvesnio ES dalyvavimo 

pasaulinėje politikos arenoje laikantis jos pagrindinių 

vertybių. Platformos teikinių autoriai kelia strateginio 

savarankiškumo klausimą ir dažnai mano, kad ES turėtų 

drąsiau naudotis tiek savo švelniąja, tiek kietąja galia, 

nors kai kurie teikinių autoriai šiuo klausimu pareiškė 

abejonių. Pagrindinės temos yra šios: 

‒ teikiniai, kuriuose aptariami bendri ES užsienio 

politikos tikslai, pateikiami raginimai vykdyti 

bendrą ES užsienio politiką ginant žmogaus 

teises ir demokratines vertybės visame 

pasaulyje; 
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‒ plėtoti įvairias priemones ir mechanizmus 

siekiant stiprinti ES įvaizdį ir užtikrinti, kad 

pasaulinėje politinėje arenoje į ją būtų žiūrima 

rimtai, daug dėmesio skiriant diskusijoms apie 

bendrą gynybos politiką, kad būtų galima imtis 

veiksmų, tačiau taip pat ir atlikti atgrasomąjį 

vaidmenį ir atstovauti geopolitinei galiai kitų 

pasaulinių galių atžvilgiu; 

‒ sukurti ES kariuomenę ir susijusias 

centralizuotas gynybos ir karines institucijas; 

‒ persvarstyti vienbalsiškumo taisyklę, taikomą 

priimant sprendimus užsienio politikos srityje, ir 

suteikti daugiau galių Europos Parlamentui; 

‒ veiksmai, kuriais siekiama padidinti ES 

matomumą, ir idėjos dėl ES diplomatinio 

atstovavimo, pavyzdžiui, suteikiant bendrą vietą 

Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje; 

‒ naudojimasis švelniąja galia siekiant propaguoti 

daugiašališkumą stiprinant prekybos politiką; 

‒ tolesnė plėtra, visų pirma į Vakarų Balkanų šalis; 

‒ skatinti ES strateginį savarankiškumą ir labiau 

orientuotis į pagrindinę bendros ES ekonominės 

rinkos funkciją; 

‒ laikytis ryžtingesnės pozicijos Kinijos atžvilgiu, 

visų pirma priimant Europos Sąjungos užsienio 

investicijų strategiją. 

 

Vertybės ir teisės, 
teisinė valstybė, saugumas 

Teikinių autoriai siūlo idėjas dėl lygybės ir įvairių teisių 

bei laisvių ir aptaria Europos vertybių sampratą kaip 

vieną iš pagrindinių ES politikos formavimo principų. 

Kadangi lygybė yra laikoma viena iš pagrindinių ES 

vertybių, tvirtai remiamos didesnės pastangos sukurti 

įtraukią visuomenę, teikinių autoriams raginant visų 

pirma užtikrinti didesnę lyčių lygybę, pripažinti LGBTIQ 

teises, užtikrinti etninių mažumų bei neįgaliųjų įtrauktį. 

Kita pasikartojanti idėja šioje teminėje srityje yra susijusi 

su poreikiu puoselėti ir ginti teisinę valstybę. Pagrindinės 

temos ir idėjos yra šios: 

‒ diskusijos apima žmogaus teisių užtikrinimą 

apskritai ir jų įgyvendinimo užtikrinimo būdus, 

taip pat įvairias teises ir laisves. Šioje teminėje 

srityje platformoje itin daug dėmesio skiriama 

pilietinėms ir politinėms teisėms, o dažniausiai 

teikiniuose nurodomos teisė į privatumą ir 

saviraiškos laisvė ir jų ribojimas (dezinformacija, 

neapykantos kalba). Taip pat keliami klausimai 

dėl ekonominių ir socialinių teisių, kaip ir 

teminėje srityje „Tvirtesnė ekonomika“; 

‒ keliami klausimai dėl kovos su diskriminacija ir 

priemonių siekiant lygesnės ir įtraukesnės 

visuomenės, visų pirma neįgaliesiems, vyresnio 

amžiaus žmonėms, tautinėms ir etninėms 

mažumoms. Daug idėjų yra susijusios su lyčių 

lygybės užtikrinimu, pavyzdžiui, vienodo darbo 

užmokesčio užtikrinimu, ir LGBTIQ asmenų 

teisių ir laisvių apsaugos gerinimu; 

‒ keletas konkrečių pasiūlymų yra susiję su 

būdais, kaip pagerinti teisinės valstybės principų 

apsaugą ES, pavyzdžiui, su peržiūros 

mechanizmu arba baudžiamosios strategijos 

nustatymu toms šalims, kurios pažeidžia 

teisinės valstybės principą, pavyzdžiui, 

sumažinant dotacijas arba atimant balsavimo 

teises Taryboje. Tačiau kai kurie teikinių autoriai 

kritiškai vertina tai, kas, jų nuomone, yra ES 

kišimasis į valstybių narių vidaus reikalus; 

‒ vienoje teikinių grupėje daugiausia dėmesių 

skiriama tam, kas sudaro ES vertybes, 

pavyzdžiui, žmogaus teisėms, laisvei, lygybei, 

demokratijai, teisinei valstybei, pliuralizmui, 

solidarumui, lyčių lygybei, kuriomis turėtų būti 

vadovaujamasi formuojant ES politiką ir jos 

tarptautinėje veikloje, arba, teikinių autorių 

nuomone, netgi įtvirtinta ES konstitucijoje; 

‒ diskusijose taip pat aptartas krikščioniškųjų 

vertybių vaidmuo, o keletas teikinių autorių teigė, 

kad reikėtų įsiklausyti į konservatyvesnes 

nuomones ir požiūrius ES; 

‒ kaip ir teminės srities „ES pasaulyje“ atveju, 

imdamasis saugumo temos, ne vienas dalyvis 

svarstė ES kariuomenės idėją; taip pat minima 

glaudesnio ES šalių bendradarbiavimo vidaus 

saugumo klausimais būtinybė; 
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‒ pristatyta raginimų griežtinti reguliavimą, 

kad lobistinė veikla taptų skaidresnė ir būtų 

kovojama su korupcija. 

Skaitmeninė  
transformacija 

Apskritai teikinių autoriai pabrėžia, kaip svarbu 

palengvinti skaitmeninę transformaciją įvairiose srityse, 

įskaitant valdymą, ekonomiką ir sveikatą, ir į ją investuoti. 

Tačiau juose taip pat akcentuojami keli su skaitmenine 

transformacija susiję iššūkiai, pavyzdžiui, etiniai 

aspektai, didėjanti skaitmeninė atskirtis, Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento trūkumai ir kibernetinės 

grėsmės. Bendrai teikinių autoriai dažniausiai minėjo 

tokias temas kaip poreikis investuoti į skaitmeninį 

švietimą ir ugdyti skaitmeninius įgūdžius, taip pat 

investuoti į skaitmenines inovacijas ir pereiti prie 

skaitmeniniu požiūriu savarankiškos Europos. 

Pagrindinės temos yra šios: 

‒ užtikrinti, kad ES piliečiai turėtų reikiamų 

skaitmeninių įgūdžių sėkmingai veikti vis labiau 

skaitmeniniame pasaulyje, ir skaitmeninti 

švietimo sistemą; 

‒ skaitmeninių inovacijų rėmimo būdai ir 

priemonės, kaip antai dirbtinis intelektas ir 

skaitmeninio suverenumo skatinimas. 

Apimamos įvairios potemės: atvirosios 

programinės įrangos naudojimo skatinimas, tvari 

gamyba, socialinės medijos ir platformos, 

atitinkančios ES privatumo standartus, ir 

apskritai Europos skaitmeninės ekosistemos, 

kuri būtų konkurencinga ir atvira pasauliui, bet 

kartu saugi ir užtikrinanti privatumą, kūrimas; 

‒ keliamos idėjos dėl priemonių, skirtų 

skaitmeninei pilietybei ir ES skaitmeninei 

unifikacijai – siūloma kurti skaitmeninius 

portalus, teikti Europos masto atpažinties 

paslaugą taikant skaitmeninę tapatybės kortelę 

arba ES masto autentiškumo patvirtinimo 

metodą, kai norima gauti prieigą prie asmens 

duomenų arba viešųjų paslaugų; 

‒ dalyviams kelia susirūpinimą duomenų 

privatumo ir saugumo tema – idėjos susijusios 

su neskelbtinų asmens duomenų centralizuotu 

saugojimu, saugių viešųjų tinklų su atvirąja 

programine įranga arba blokų grandine 

užtikrinimu, teisėkūros veiksmais siekiant 

apsaugoti duomenų privatumą ir centralizuotu 

požiūriu į ES apsaugą nuo kibernetinio 

terorizmo; 

‒ darbas siekiant skaitmeninės įtraukties 

pasitelkiant priemones, kuriomis būtų 

užtikrinama įperkama ir įtrauki prieiga prie 

skaitmeninės erdvės, ir skaitmeninių įgūdžių 

skatinimas tarp įvairių grupių gyventojų, taip pat 

skaitmeninės prieigos užtikrinimas geografiniu 

požiūriu, be kita ko, kaimo vietovėse; 

‒ tvarios skaitmeninės pertvarkos priemonės, 

pasitelkiant skaitmeninimą, kuris padeda mažinti 

taršą, ir raginimai, be kita ko, dėl tvarios, 

pataisomos skaitmeninės įrangos; 

‒ ekonomikos skaitmeninimas ir su kriptovaliuta 

susijusios priemonės, taip pat raginimas įvesti 

skaitmeninį eurą; 

‒ investicijos į skaitmeninį švietimą ir skaitmenos 

naudojimo sveikatą, siekiant skatinti sveiką ir 

sąmoningą naudojimąsi technologijomis. 

 

Europos 
demokratija 

Šios teminės srities idėjos apima daug įvairių klausimų. 

Dažniausiai pasikartojančios temos susijusios su 

Europos Parlamento rinkimais, Europos institucijų 

pasirengimu ateities iššūkiams pasitelkiant 

restruktūrizavimą ir „federalizacijos“ klausimu. Plačiai 

aptariamas poreikis didinti piliečių dalyvavimą siekiant 

padėti formuoti politiką. Teikinių autoriai mano, kad itin 

svarbu didinti žinias ES klausimais ir puoselėti bendrą 

europinę tapatybę. Kaip ir kitose teminėse srityse, 

teikinių autoriai dažnai akcentuoja poreikį apsaugoti 

demokratiją ir puoselėti teisinę valstybę ES. 

Svarbiausios temos yra šios: 

‒ kalbant apie atstovavimą – Europos Parlamento 

rinkimų rengimo pokyčiai siekiant suaktyvinti 
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piliečių dalyvavimą ES demokratiniuose 

procesuose, pateikta pasiūlymų dėl 

tarpvalstybinių kandidatų sąrašų ir 

tarpvalstybinių kampanijų; taip pat siūloma 

tiesiogiai rinkti ES prezidentą; 

‒ dažnai kartojasi federalizacijos idėja. 

Teikiniuose pristatomi įvairūs raginimai nuo 

skatinimo imtis veiksmų siekiant sukurti 

federalinę sąjungą konkrečiose srityse iki 

Europos Konstitucijos sukūrimo. Kita vertus, kai 

kurie dalyviai tai vertina skeptiškai arba ragina 

vykdyti decentralizaciją suteikiant daugiau galių 

valstybėms narėms; 

‒ pasiūlymai apima priemones paversti 

konsultacijas su piliečiais ir dalyvavimą 

struktūrine ES valdymo dalimi, kad piliečiai 

jaustųsi atsakingi už ES sprendimų priėmimą. 

Yra pasiūlymų institucionalizuoti piliečių 

asamblėjas, sukurti interneto platformas arba 

rengti ES masto referendumus; 

‒ siūloma reformuoti ES institucijas, kad jos būtų 

veiksmingesnės, skaidresnės ir artimesnės 

piliečiams. Dažniausiai siūloma, kad sprendimai 

Taryboje būtų priimami ne vienbalsiai, o 

kvalifikuota balsų dauguma, visų pirma kai tai 

susiję su ES vertybių apsauga, ir kad Europos 

Parlamentas apskritai atliktų svarbesnį 

vaidmenį; 

‒ mechanizmai ir būdai labiau įtraukti ES piliečius 

ir užtikrinti, kad jie būtų glaudžiau susieti su ES, 

ES institucijomis ir jos sprendimais ir geriau apie 

juos informuojami. Pasiūlymai susiję su geresne 

komunikacija, atstumo tarp Europos Parlamento 

narių ir jų rinkimų apygardų mažinimu, 

bendromis ES žiniasklaidos platformomis ir 

Europos dvasios puoselėjimu; pastarasis 

pasiūlymas taip pat pateikiamas teminėje srityje 

„Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“; 

‒ mechanizmai ir būdai apsaugoti demokratines 

vertybes (turint omenyje lobistinę veiklą bei 

korupciją) ir priemonės prieš demokratijos 

principus pažeidžiančias vyriausybes. Taip pat 

kalbama apie kovą su dezinformacija (ši tema 

aptariama ir kitose teminėse srityse). 

 

Migracija 

Nors teikiniais šioje teminėje srityje nuolat 

raginama laikytis ES bendro požiūrio į 

migraciją, jie labiau nei bet kurioje kitoje teminėje srityje 

atskleidžia labai skirtingas nuomones. Viena vertus, 

viena interakcijų grupė reikalauja didesnio solidarumo ir 

geresnių integracijos procedūrų, kita vertus, kituose 

teikiniuose norima daugiau migracijos kontrolės ir 

mažinimo veiksmų. Kita dalyvių grupė užėmė tarpinę 

poziciją ir norėtų skatinti tarptautinį judumą, tačiau tik 

tarp ekonomiškai išsivysčiusių demokratinių šalių. 

Dažniausiai pasikartojančios temos apima bendrą ES 

migracijos politiką, pagarbą žmogaus teisėms migracijos 

srityje, įvairiais būdais teikiama paramą migrantų 

integracijai, tačiau taip pat ir idėjas, kuriomis raginama 

sugriežtinti sienų kontrolę ir migracijos valdymą. Idėjas 

galima apibendrinti taip: 

‒ raginimai įgyvendinti bendrą migracijos politiką, 

pavyzdžiui, ES darbo jėgos migracijos politiką, 

ES selektyvią migracijos politiką arba taškų 

sistema grindžiamą sistemą; 

‒ raginimai įgyvendinti migracijos politiką gerbiant 

žmogaus teises, sukuriant geresnę priėmimo 

infrastruktūrą, saugesnius migracijos maršrutus 

ir humaniškesnes prieglobsčio ir grąžinimo 

procedūras; 

‒ konkrečios priemonės ir būdai, kaip mažinti 

migraciją ar dėl įvairių formų kontroliuojamos 

migracijos, pasitelkiant griežtesnę sienų kontrolę 

ir griežtesnę repatriaciją; 

‒ būdai ir priemonės migrantų bei ES nuolatinių 

gyventojų integracijai palengvinti ir remti. 

Siūlomos priemonės apima kalbų mokymą ir 

savanorystės programas migrantams, taip pat 

informavimo kampanijas siekiant informuoti ES 

piliečius ir kovoti su rasizmu; 

‒ priešinimasis bet kokios formos migracijai ją 

siejant su terorizmu, grėsme ES kultūrinei 

tapatybei arba migracijos kaip politinio ginklo 

naudojimui; 

‒ geriau organizuotos ir koordinuojamos 

pastangos sienų kontrolės srityje: didesnė 

parama FRONTEX ir didesnis valstybių narių 

tarpusavio solidarumas; 
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‒ poreikis šalinti pagrindines migracijos priežastis 

kilmės šalyse, pavyzdžiui, stiprinant vystymosi 

politiką ir lygiaverčius prekybos santykius. 

Diskusijose taip pat nagrinėjami kovos su 

migracija dėl klimato kaitos būdai. 

 

Švietimas, kultūra, 
jaunimas ir sportas 

Ši teminė sritis dėl savo daug temų apimančio pobūdžio 

pasižymi didžiule temų įvairove. Visoje platformoje 

pateikiama daug su jaunimu susijusių idėjų, o šioje 

teminėje srityje daugiausia dėmesio skiriama švietimui ir 

kultūrai. Kaip ir kitur platformoje, bendras nusistatymas, 

pasikartojantis šioje teminėje srityje nustatytose temose, 

yra raginimas puoselėti bendrą ES tapatybę, o teikiniai, 

be kita ko, yra susiję su mainais, pažinimu ir judumu. 

Daugelis šios teminės srities temų yra kompleksinės ir 

taip pat aptariamos kitose platformos dalyse: 

‒ būdai ir priemonės skatinti europinės tapatybės 

ir Europos pilietiškumo plėtojimą; labai 

akcentuojamas žiniasklaidos ir Europos 

žurnalistikos, taip pat Europos kūrinių vaidmuo 

skleidžiant europines vertybes ir kultūrą; 

‒ aktyvesnis užsienio kalbų mokymas ar privalomi 

kursai mokyklose apie ES institucijas ir ES 

istoriją taip pat laikomi viena iš priemonių 

pripažinimui ir ES tapatybei skatinti. Platformoje 

įvairiose teminėse srityse pateikta daug 

pasiūlymų dėl suvienijančios bendros kalbos; 

pasiūlymai yra įvairūs – nuo esperanto iki anglų 

kaip bendros kalbos. įvairiose teminėse srityse, 

įskaitant teminę sritį „Kitos idėjos“, dažnai 

minimas raginimas pripažinti visų pirma 

esperanto kalbą; 

‒ įvairūs pasiūlymai skatinti judumą ES viduje, 

visų pirma švietimo srityje, plečiant, be kita ko, 

„Erasmus“ stipendijas; 

‒ keletas idėjų akcentuoja poreikį užtikrinti ateities 

iššūkiams pritaikytą švietimą ir raginama vykdyti 

skaitmeninimą, kartu su gamtos mokslų, 

technologijų, inžinerijos ir matematikos įgūdžiais 

propaguoti socialinius emocinius įgūdžius arba 

tarpkultūrinius įgūdžius apskritai; 

‒ be to, šioje teminėje srityje pateiktomis idėjomis 

nagrinėjami konkretūs veiksmai, susiję su 

jaunimu ir jaunimo nedarbu, mažų garantijų 

darbu, švietimu ir mokymo poreikiais ar 

konkrečia parama jaunimui užimtumo srityje; 

‒ užtikrinti vienodas galimybes gauti išsilavinimą, 

konkrečiai tretinį išsilavinimą, visų pirma remiant 

kaimo vietovių gyventojus, buvusius kalinius, 

etnines mažumas ir neįgaliuosius, kad jie galėtų 

įgyti tretinį išsilavinimą; 

‒ poreikis remti ir saugoti kultūros ir kūrybos 

pramonę sukuriant teisinę sistemą; 

‒ būdai ir priemonės akademinės srities 

specialistams ir tyrėjams remti; 

‒ mažesnė idėjų dalis apima sportą ES ir 

įtraukumo sporte didinimą. 
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Veiklos apžvalga 

Nuo 2021 m. balandžio 19 d., kai daugiakalbė 

skaitmeninė platforma pradėjo veikti, iki 2022 m. 

vasario 20 d. į ją buvo įkelti iš viso 43 734 teikiniai: 

idėjos, komentarai ir renginiai. Šią veiklą galima 

suskirstyti taip: 

‒ idėjos: 16 274 

‒ komentarai: 21 264 

‒ renginiai: 6 196 (ir 550 061 renginių dalyvis) 

Žiūrint į linijinę tendenciją (žr. 1 pav.), galima pastebėti 

tris pateiktų idėjų ir komentarų smailes. Pirmoji smailė 

sutampa su platformos veiklos pradžia, antroji 

pasireiškė gegužės 9 d. pradėjus Konferenciją dėl 

Europos ateities, o trečioji – paskutinę savaitę iki 

vasario 20 d. nurodyto galutinio termino pateikti 

teikinius, kurie bus įtraukti į šią ataskaitą. 

1. Teikinių platformoje 

apžvalga 
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1 pav. – Chronologija, rodanti kasdien pateiktų idėjų ir komentarų skaičių (2021 04 19–2022 02 20) 
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Prieš atliekant veiksmus platformoje teikinių autorių 

prašoma pateikti informaciją apie savo gyvenamąją 

šalį, išsilavinimą, amžių, lytį ir užimtumo statusą. 

Duomenys tvarkomi anonimiškai. Kadangi minėtąja 

informacija dalijamasi savanoriškai, šiuo pagrindu 

teiktinos įžvalgos yra ribotos. Jos pristatomos toliau. 

Pavyzdžiui, 26,9 % teikinių pateikė dalyviai, kurie 

nenurodė savo gyvenamosios šalies. 

Kaip matyti iš 2 pav., kuriame nurodomas bendras 

kiekvienos šalies teikinių skaičius, aktyvios buvo visos 

ES šalys. Be to, užregistruota 1,2 % teikinių iš ES 

nepriklausančių trečiųjų šalių. 

 

2 pav. – Teikinių skaičius pagal šalį (2021 04 19–
2022 02 20) 

Siekiant susidaryti išsamesnį teikinių skaičiaus, 
palyginti su gyventojų skaičiumi, vaizdą, toliau 
esančiame paveiksle pateikiami kiekvienos šalies 
teikinių, tenkančių vienam milijonui gyventojų, skaičiai. 

3 pav. – Teikinių skaičius pagal šalį, proporcingai 

atspindėtas 1 mln. gyventojų (2021 04 19–

2022 02 20) 
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Renginių apžvalga 

 

Vykstant konferencijai buvo organizuojama vis daugiau 

renginių. Jie suteikia galimybę dalyvauti šiame pagal 

principą „iš apačios į viršų“ vykstančiame 

demokratiniame procese. Nuo skaitmeninės 

platformos sukūrimo pradžios iki 2022 m. vasario 22 d. 

platformoje registruoti iš viso 6 196 renginiai. Pagal 

Konferencijos chartiją (susipažinti galima čia) piliečių 

dalyvavimas turi būti svarbiausias renginių elementas, 

o renginiai turi būti įtraukūs bei prieinami ir juose turi 

būti skatinama debatų įvairovė. Parengti priemonių 

rinkiniai, skirti padėti renginių organizatoriams 

(pateikiami čia). Kad renginiai veiksmingai prisidėtų 

prie Konferencijos, renginių ataskaitos, kuriose 

išsamiai išdėstomos jų metu parengtos išvados ir 

konkrečios idėjos, turi būti įkeltos į skaitmeninę 

platformą (žr. gaires). Į šias renginių ataskaitas kartu su 

renginio aprašymu ir susijusiomis idėjomis 

atsižvelgiama atliekant bendrą platformos teikinių 

analizę. 

Su Konferencija susiję renginiai organizuojami įvairiais 

formatais, kiek tai susiję su renginio rūšimi, mastu, 

auditorijos ar organizatorių profiliu, taip pat su jų temine 

apimtimi. Šiame skirsnyje siekiama pateikti įžvalgų apie 

įvairias renginių rūšis, o jų teikinių turinys nagrinėjamas 

atitinkamose platformos teminėse srityse. 

Renginiai vyksta internetu, dalyvaujant fiziškai arba 

mišriu būdu. Jie dažnai rengiami kaip debatai ar 

praktiniai seminarai, pavyzdžiui, be kita ko, dialogai dėl 

ateities, surengti Ispanijoje, piliečių praktiniai seminarai 

dėl bazinių pajamų (žr. renginį) ar piliečių praktiniai 

seminarai dėl tvarių miestų praktikos, kurie buvo 

surengti mažame Flandrijos miestelyje (žr. renginį). 

Vieni renginiai organizuojami labiau įprastu formatu, 

pavyzdžiui, dalyvaujant pagrindiniam pranešėjui, po 

kurio pranešimo rengiama klausimų ir atsakymų sesija, 

kiti – tokiu formatu, kuriame labiau akcentuojami 

svarstymai. Kai kurie platformoje užregistruoti renginiai 

yra ilgesnės trukmės svarstymų konsultacinių projektų 

dalis, pavyzdžiui, projektas „Decide Europe“ 

(„Sprendžia Europa“), teisėkūros svarstymų ES 

lygmeniu simuliacija vidurinių mokyklų moksleiviams 

Čekijoje ir Slovakijoje (žr. renginį). Be to, esama 

novatoriškų formatų, pavyzdžiui, praktinis seminaras, 

kuriame dalyviai galėjo pateikti rekomendacijų ir kartu 

dalyvauti vaidmenų žaidime (žr. renginį), Latvijoje 

organizuotas hakatonas, kuriame dalyvių komandos 

konkuravo tarpusavyje, kurdamos novatoriškus ir 

tvarius sprendimus (žr. renginį), arba Ispanijoje 

organizuotas renginys „Pasivaikščiojimai ir pokalbiai 

apie klimato kaitą“ (žr. renginį). 

Kalbant apie dalyvavimą, kai kurie renginiai 

organizuojami siekiant įtraukti tam tikrų kategorijų 

dalyvių, pavyzdžiui, moterų (žr., pvz., renginį), jaunimo 

(žr., pvz., renginį) arba su negalia gyvenančių asmenų 

(žr. renginį), teikinius. Organizuojami įvairūs renginiai 

bendruomenės lygmeniu, pavyzdžiui, dalyvaujamasis 

renginys, kuriame dalyvauja tam tikro miesto ar 

regiono, pavyzdžiui, Jonšiopingo apskrities, gyventojai 

(žr. renginį) arba pasienio regiono gyventojai ir aptaria 

bendrus iššūkius, pavyzdžiui, prisitaikymą prie klimato 

kaitos, kuris daro poveikį prie Ispanijos ir Portugalijos 

sienos (žr. renginį). 

Kalbant apie temines sritis, kai kuriuose renginiuose 

nagrinėjami Konferencijos procesai arba Europos 

ateitis platesniu mastu, pavyzdžiui, renginyje 

Vokietijoje, kuriame pateiktas bendras supažindinimas 

su Konferencija (renginys), arba renginyje, kuriame 

derinami pokalbiai su vyresnio amžiaus žmonėmis 

teminiais klausimais, susijusiais su ES, ir skaitmeninių 

įgūdžių pamokos Latvijoje (renginys). Kituose 

renginiuose daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms 

teminėms sritims, pavyzdžiui, renginyje, skirtame 

demokratiją puoselėjantiems miestams (žr. renginį), 

arba Kopenhagos universiteto surengtame renginyje 

migracijos tema (žr. renginį). 

Renginius organizuoja įvairūs organizatoriai: kartu su 

ES piliečiais, akademine bendruomene, pilietinės 

visuomenės organizacijomis, prie Konferencijos dėl 

Europos ateities organizuodamos renginius taip pat 

prisidėjo nacionalinės, regionų bei vietos valdžios 

institucijos ir ES institucijos. Kai kurios valstybės narės 

organizuoja nacionalinius piliečių forumus, o kitos 

vykdo ar remia įvairias kitų rūšių konsultacijas. 

Renginius taip pat organizuoja Europos Komisijos 

atstovybės valstybėse narėse, Europos Parlamento 

ryšių biurai, Regionų komitetas ir Europos ekonomikos 

ir socialinių reikalų komitetas. 

 

  

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/328/Step-by-step_guide_for_event_organisers.080421.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Kas dalyvauja 
diskusijose? 

Vertinant teikinių autorių, kurie pateikė informaciją apie 

savo gyvenamosios vietos valstybę (73 %), įskaitant 

teikinių autorius iš trečiųjų šalių, profilius galima pateikti 

šias pastabas. 

Maždaug pusė teikinių autorių nurodo esą vyrai 

(49,1 %), o 16,1 % – moterys. Tačiau daugiau nei 

ketvirtadalis (33,9 %) nepateikė informacijos apie savo 

lytį, o 0,9 % nurodė „nebinarinio lytiškumo“, todėl šie 

skaičiai atskleidžia tik ribotą vaizdą. 

Šiuo metu amžiaus grupėms atstovaujama gana 

įvairiai: 55–69 m. amžiaus grupė pagal teikinius yra 

aktyviausia (18,3 %), o po jos eina 25–39 m. amžiaus 

grupė (17,1 %) ir 40–54 m. amžiaus grupė (15,3 %). 

Kalbant apie profesiją, platformoje aktyviai dalyvavo 

profesionalūs darbuotojai (14,8 %) bei į pensiją išėję 

asmenys (11,2 %). Pakankamai aktyviai dalyvavo ir 

vadovai (10,8 %) ir studentai (8,3 %). Savarankiškai 

dirbantys asmenys (8 %), fizinį darbą dirbantys 

darbuotojai (5,3 %) ir bedarbiai (2,7 %) platformoje 

buvo santykinai mažiau aktyvūs. 38,2 % teikinių autorių 

nepateikė informacijos apie savo profesiją. 

Kalbant apie išsilavinimą, iki šiol aktyviausi buvo 

aukštesnio lygio išsilavinimą turintys žmonės (43,2 %). 

Mažiausiai pateikta sociodemografinių švietimo srities 

duomenų (39,6 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. – Dalyvių amžius, lytis, išsilavinimas ir 

profesija (2021 04 19–2022 02 20) 

 

 

 

 

  

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad čia pateikti 

sociodemografiniai duomenys atskleidžia tik ribotą 

vaizdą, kadangi profilius platformoje susikuria ir 

organizacijos, kad galėtų teikti savo teikinius idėjų 

ar renginių forma. Be to, renginių dalyviai nebūtinai 

registruojasi platformoje ir gali būti neįtraukti į 

statistinius duomenis.  
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Populiarios teikinių 
teminės sritys 

Nuo platformos veiklos pradžios iki vasario 20 d. 

daugiausia teikinių (idėjų, komentarų ir renginių) 

pateikta teminėje srityje „Europos demokratija“ (7 504). 

Antroje vietoje (7 315 teikinių) – klimato kaita ir aplinka. 

Trečioje vietoje – teikiniai teminėje srityje „Kitos idėjos“, 

po jų rikiuosi teikiniai teminėje srityje „Vertybės ir 

teisės, teisinė valstybė, saugumas“ (4-a vieta) ir 

„Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas 

ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas“ (5-a vieta) (žr. 5 

paveikslą). 

Kai kuriose teminėse srityse pateikiama daugiau 

komentarų, idėjų ar renginių nei kitose, pavyzdžiui, 

teminėje srityje „Europos demokratija“ yra didžiausias 

komentarų skaičius (4 248). Teminėje srityje „Klimato 

kaita ir aplinka“ pateikta daugiausia idėjų (3 168) ir 

renginių (1 125). Teminėje srityje „Švietimas, kultūra, 

jaunimas ir sportas“ surengtų renginių skaičius yra 

antras pagal dydį – 997 renginiai. 
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5 pav. Teikiniai platformoje pagal temines sritis (2021 04 19–2022 02 20) 
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Naujausi pokyčiai 

 

Nuo 2021 m. lapkričio 4 d. iki 2022 m. vasario 20 d. 

aktyvumą platformoje iliustruoja 14 772 teikiniai: 

 6 977 idėjos, 

 5 226 komentarai, 

 2 569 renginiai. 

Išanalizavus teikinius pagal šalį matyti, kad, kalbant 

apie teikinių skaičių, toliau pirmauja Vokietija (1 290), o 

Vengrija (1 244) išlieka 2-oje vietoje. 3-ioje vietoje – 

Ispanija (1 119). Daug teikinių ir toliau generuoja Italija 

(4-a vieta) ir Prancūzija (5-a vieta) – atitinkamai 1 036 

ir 1 012 teikinių. 

Kalbant apie teikinių skaičių pagal gyventojų skaičių, 

didžiausias aktyvumas praėjusiu laikotarpiu buvo 

užregistruotas Liuksemburge: 143,1 teikinių 

skaičiuojant 1 mln. gyventojų (itin didelis aktyvumas). 

Vengrija yra 2-oje vietoje (127,3 teikiniai 

1 mln. gyventojų). Be to, didelis skaičius teikinių 

skaičiuojant vienam milijonui gyventojų buvo 

užfiksuotas Estijoje, Belgijoje ir Slovėnijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 pav. Teikinių skaičius pagal šalį, tenkantis 1 mln. 

gyventojų (2021 11 04 – 2022 02 20) 

 

6 pav. Teikinių skaičius pagal šalį (2021 11 04–
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Populiarios teminės 
sritys nuo 2021 m. 
lapkričio 4 d. iki 

2022 m. vasario 20 d. 

Abi teminės sritys – „Europos demokratija“ ir „Klimato 

kaita ir aplinka“ ir toliau buvo populiariausios; jose 

esama daugiausia teikinių – atitinkamai 2 397 ir 2 469 

teikiniai. 

Praėjusiu laikotarpiu, priešingai bendroms 

tendencijoms, teminė sritis „Vertybės ir teisės, teisinė 

valstybė, saugumas“ pakilo į 3-ią vietą iš 4-os (2 221 

teikinys), o teminė sritis „Kitos idėjos“ iš 3-ios vietos 

nukrito į 6-ą (tik 1 284 teikiniai). Kitos populiarios 

teminės sritys tebėra „Švietimas, kultūra, jaunimas ir 

sportas“ ir „Ekonomika, socialinis teisingumas ir darbo 

vietos“, kurios praėjusiu laikotarpiu buvo 4-oje ir 5-oje 

populiariausių teminių sričių vietose (atitinkamai 1 721 

ir 1 504 teikiniai). 

 

 

 

 

 

  

5 pav. Lyginamoji teikinių apžvalga pagal temines sritis pastaruoju laikotarpiu ir iš viso 
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Teminėje srityje „Klimato kaita ir aplinka“ nuo 

platformos veiklos pradžios sugeneruota iš viso 7 315 

komentarų, idėjų ir renginių (3 168 idėjos, 3 022 

komentarai ir 1 125 renginiai). Įvairiuose teikiniuose 

dalyviai paprastai reiškia susirūpinimą dėl visuotinio 

atšilimo ir jo padarinių, ragindami vyriausybes 

nedelsiant imtis konkrečių veiksmų kovojant su klimato 

kaita. Pasiūlymuose dažnai nurodoma, kad 

išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra pagrindinė 

varomoji jėga, taip pat palankesnių sąlygų žaliajai 

pertvarkai sudarymas, poveikio klimatui 

neutralizavimas ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos, 

visų pirma saulės baterijų plokščių, skatinimas. Taip 

pat plačiai paplitusios temos yra tvaraus transporto 

sprendimai, daugiausia susiję su geležinkelių 

sistemomis, ir su vartojimu susiję pasiūlymai kovoti su 

klimato kaita, pavyzdžiui, perdirbimas, pakuotės ir 

plastikai. Piliečiai ragina įsitraukti visus visuomenės 

sluoksnius: atsižvelgiant į konkretų kiekvieno 

pasiūlymo turinį, atsakomybė priskiriama asmenims, 

komerciniam sektoriui arba vyriausybėms ir politikos 

formuotojams. 

Įvairias idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 kova su klimato kaita ir Žaliasis kursas, 

 energetika, 

 transportas, 

 vartojimas, 

2. Klimato kaita ir 
aplinka 
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 biologinė įvairovė ir gyvūnų gerovė, 

 žemės ūkis, 

 tarša, 

 subsidijavimas, apmokestinimas, 

 požiūrio ir elgesio pokyčių skatinimas, 

 būstas ir statyba. 

Renginiai 

Nuo konferencijos pradžios visoje Europoje 

suorganizuotuose 1 125 renginiuose, be kita ko, buvo 

surengtos diskusijos apie klimato kaitą ir aplinką. 

Šiuose renginiuose dažniausiai aptarta tema yra 

„Europos žaliasis kursas“, t. y. planas iki 2050 m. 

Europą paversti pirmuoju pasaulyje neutralaus 

poveikio klimatui bloku, ir jo poveikis įvairiems 

sektoriams. Kiti dažnai aptariami klausimai apima 

tvarią miestų praktiką, žiedinę ekonomiką ir klimato 

kaitos padarinius, taip pat tvarų žemės ūkį, išmetamųjų 

teršalų kiekio mažinimą, energetikos pertvarką, miškų 

atkūrimą ir tausojamąjį judumą. Nors diskusijose ir 

rečiau aptariamos, tačiau atliekų tvarkymas, biologinė 

įvairovė, švietimas tvarumo klausimais, maisto 

gelbėjimas ir kitos temos apskritai yra lygiaverčiai 

svarbios. 

Dalyvaujamųjų renginių pavyzdžiai – piliečių dialogas 

tvaraus vartojimo klausimais (žr. renginį) ir diskusija, 

kurioje daugiausia dėmesio skiriama energijos 

vartojimo mažinimo programoms, kurias Vengrijos 

miestelyje Egeryje rengia piliečių asociacija 

(žr. renginį). Tarpvalstybinė darbo grupė, kurioje 

dalyvavo Vokietijos ir Prancūzijos piliečiai, įsikūrę 

dviejuose kaimyniniuose regionuose, aptarė įvairias 

temas – nuo smulkiojo ūkininkavimo iki žiedinės 

ekonomikos (žr. renginį). Be to, per piliečių praktinius 

seminarus, kuriuose daugiausia dėmesio skirta tvariai 

miestų praktikai ir miestų prisitaikymui siekiant klimato 

srities tikslų, platformoje paskelbta keletas idėjų 

(žr. renginio pavyzdį). 

Kai kurie renginiai buvo siejami su platesnėmis 

iniciatyvomis, pavyzdžiui, Pasauline aplinkos tvarkymo 

diena arba Europos atliekų mažinimo savaite 

(žr. renginio pavyzdį), ir buvo pateikta keletas 

pasiūlymų konkrečia tema, kuri buvo nagrinėjama. 

Prancūzijoje surengto piliečių praktinio seminaro, 

kuriame daugiausia dėmesio skirta Europos miškų 

atkūrimo klausimui, metu taip pat buvo kolektyviai 

sodinami medžiai (žr. renginį). 

Keliuose renginiuose buvo aptarta ekologinė pertvarka, 

daug dėmesio skiriant socialiniam teisingumui ir 

pažeidžiamiausioms grupėms, pabrėžiant paskirstymo 

aspektą, kuris turėtų būti įtrauktas į klimato politiką 

(žr. renginio pavyzdį). Dubline buvo surengtas 

interaktyvus praktinis seminaras, kurio tikslas – aptarti 

COP 26 prisiimtus įsipareigojimus. Dalyviai iš esmės 

sutiko, kad COP 26 nustatyti tikslai nėra pakankamai 

plataus užmojo, ir laikėsi nuomonės, kad ES turėjo dėti 

daugiau pastangų, kad paskatintų šalių, turinčių 

skirtingas darbotvarkes, tarpusavio susitarimą 

(žr. renginį). 

Galiausiai, renginiuose kartais taip pat buvo 

diskutuojama apie klimato kaitą ir aplinką, jas siejant su 

platesniais klausimais, pavyzdžiui, atsparių ir įtraukių 

bendruomenių kūrimo klausimu (žr. renginį). 

Kova su klimato kaita 
ir Žaliasis kursas 

Dalyviai dažnai reiškia susirūpinimą dėl klimato kaitos 

ir jos padarinių ir ragina vyriausybes bei ES nedelsiant 

imtis veiksmų ir įgyvendinti tvirtesnę Europos aplinkos 

politiką kovojant su klimato kaita (žr. idėjos pavyzdį, 

renginio pavyzdį). Pasiūlymai yra susiję su išmetamųjų 

teršalų kiekio mažinimu, poveikio klimatui 

neutralizavimu, kova su tarša, žaliąja pertvarka, kurie 

taip pat nagrinėjami įvairiose toliau nurodytose temose. 

Kalbant apie išmetamuosius teršalus, vienas iš 

dažniausiai aptariamų klausimų yra susijęs su 

išmetamųjų teršalų apmokestinimu, konkrečiau – 

siūloma skatinti įmones mažinti savo išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pasirenkant 

pigesnius atsinaujinančiuosius energijos išteklius, o tai 

savo ruožtu skatintų vartotojus rinktis tvaresnius 

sprendimus (žr. labai palaikomos idėjos pavyzdį). Dar 

vienas pasiūlymas – sumažinti didžiausią leistiną 

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šiuo 

metu tai sudaro galimybes didelio naudingumo 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/88804
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/124576
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/99629
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81148
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80983
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/91279
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/93821
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
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anglimis kūrenamose elektrinėse ir dujų elektrinėse tos 

ribos nepasiekti; tačiau jos vis vien prisideda prie taršos 

(žr. idėją). Taip pat pabrėžiamas pasienio anglies 

dioksido mokesčio ir susijusių priemonių poreikis 

(žr. renginio pavyzdį). 

Teikinių autoriai paminėjo Sutartį dėl iškastinio kuro 

neplatinimo – pilietinės visuomenės iniciatyvą, kuria 

siekiama užtikrinti, kad būtų mažinamas iškastinio kuro 

naudojimas. Jie rekomenduoja ES prisijungti prie šios 

sutarties šalia Paryžiaus susitarimo (žr. idėją). 

Vienas dalyvis ragina daugiau investuoti į anglies 

dioksido surinkimo ir saugojimo (CCS) technologijų 

plėtojimą (žr. idėją). 

Visoje Europoje buvo surengtos diskusijos dėl Žaliojo 

kurso ir apskritai dėl žaliosios pertvarkos, siekiant 

aptarti pagrindinius prioritetus, geriausią praktiką, 

įgyvendinimą vietos ir regionų lygmenimis, taip pat 

alternatyvius verslo modelius (žr. pavyzdžius: renginys 

ir renginys). 

Keliuose teikiniuose daugiausia dėmesio skiriama 

socialiniam ir ekonominiam Žaliojo kurso kaip ES 

strategijos, kuria siekiama transformuoti Europą į 

neutralaus poveikio klimatui, teisingą ir klestinčią 

visuomenę, įgyvendinimo poveikiui. Pavyzdžiui, 

raginama laikytis socialiai įtraukesnio požiūrio ir 

raginama parengti subalansuotą strategiją, kurios 

ekonominiai, socialiniai ir aplinkos aspektai turi būti 

vertinami ir įgyvendinami bendrai ir strategiškai, 

nurodant sparčiai didėjančias energijos kainas visoje 

Europoje (žr. idėją). Viena iš labai platformoje 

palaikomų idėjų yra ta, kad ES turėtų laikytis tvirto ir 

įtraukaus valdymo požiūrio tiek darbuotojams, tiek 

profesinėms sąjungoms dalyvaujant prisitaikymo 

politikos visais lygmenimis formavime ir įgyvendinime. 

Pabrėžiama, kad ES kovos su klimato kaita strategija 

turėtų apimti konkrečias politikos priemones, kuriomis 

išsaugomos darbo vietos ir užtikrinama darbuotojų 

sveikatos apsauga ir sauga, taip pat aktyvią darbo 

rinkos politiką ir perkvalifikavimą bei mokymą, kad būtų 

užkirstas kelias darbo vietų praradimui (žr. idėją). 

Kalbant bendrai, siūloma sukurti rezultatų suvestinę, 

kad būtų galima stebėti priemonių poveikį ir pateikti 

įrodymų apie Žaliojo kurso įgyvendinimo pažangą 

regionų lygmeniu (žr. idėją). 

 

 

Energetika 

Energetika yra dar viena aktyvesnio 

įsitraukimo sulaukusi tema, kuri dažnai 

keliama teminėje srityje „Klimato kaita“. 

Teikinių autoriai platformoje siūlo skatinti ir nedidelio 

masto, ir didelio masto atsinaujinančiosios energijos 

naudojimą, pavyzdžiui, vykdant Europos 

bendradarbiavimą energetikos srityje (žr. renginį). Be 

atsinaujinančiosios energijos, diskutuojama 

branduolinės energijos tema ir siūlomos idėjos, 

kuriomis raginama apriboti branduolinės energijos 

naudojimą arba, kaip alternatyvą, plėtoti saugią 

branduolinę energiją ir ją naudoti tose šalyse ir vietose, 

kuriose neįmanoma naudoti atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių (žr. idėjos pavyzdį). Be to, naujausi Europos 

Komisijos planai branduolinę energiją ir gamtines dujas 

laikyti žaliosiomis investicijomis konferencijos 

platformoje sulaukė kritikos (žr. idėjos pavyzdį). Kita 

vertus, daugumoje teikinių šiuo klausimu laikomasi 

priešingos nuomonės: teigiama, kad branduolinė 

energija yra geriausias būdas sumažinti priklausomybę 

nuo iškastinio kuro (žr. idėjos pavyzdį). 

Kartu raginama tirti alternatyvius energijos šaltinius 

(žr. renginio pavyzdį), pavyzdžiui, termobranduolinę 

sintezę, geoterminę energiją arba vandenilį, kurie labai 

prisidėtų prie energijos įvairovės (žr. idėjos pavyzdį). 

Tačiau teikinių autoriai pabrėžia, kad net 

alternatyviems šaltiniams, pavyzdžiui, vėjo energijai, 

turi pritarti vietos gyventojai ir kad būtina užtikrinti, kad 

jie darys teigiamą poveikį biologinei įvairovei, žmonėms 

ir kraštovaizdžiui (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie efektyviai energiją vartojančio ir aplinkai 

nekenksmingo šildymo potemę, be kita ko, pateikta 

idėja, kuria skatinama naudoti įvairiu kuru kūrenamas 

krosnis (žr. idėją) arba centralizuoto šilumos tiekimo 

tinklą, kuris pasitelkia nenaudojamus šilumos šaltinius, 

pavyzdžiui, giliąją geoterminę energiją (žr. idėją). 

Apskritai žmonės ragina bendroves ir komercines 

įmones prisiimti didesnę atsakomybę ir užtikrinti 

dalyvavimą, pavyzdžiui, mažinti dirbtinį apšvietimą, kai 

jo nereikia, pavyzdžiui, parduotuvių vitrinose prekybos 

centruose po uždarymo (žr. idėją). 

Dėl energijos vartojimo efektyvumo tikslų gyvenamųjų 

pastatų lygmeniu teikinių autoriai pasisako už perėjimą 

prie individualaus energijos vartojimo 

kondominiumuose (žr. idėją). Dar viena iškelta mintis – 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/218362?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/197773?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=7&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=random&page=3&per_page=100
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211069?order=recent&per_page=100
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labai mažos galios energijos kogeneracija būstuose 

(žr. idėją). 

 

Transportas 

Dar viena dažnai pasitaikanti idėjų grupė yra susijusi su 

transportu, kuris dažnai aptariamas siejant su tarša. 

Kai kurie toliau išvardyti pasiūlymai yra susiję su 

transporto sistemų keitimu siekiant sumažinti taršą. 

Platformoje pateiktomis idėjomis dėl transporto 

sistemų keitimo visų pirma raginama uždrausti trumpų 

atstumų skrydžius ES, kad būtų sumažinta tarša 

(žr. idėjos pavyzdį). Teikinių autoriai pabrėžia, kad dėl 

pandemijos aviacijos pramonė jau patyrė nuosmukį. 

Apskritai itin pritariama tam, kad būtų tobulinamos 

Europos viešojo transporto sistemos (žr. idėjos 

pavyzdį) kaip labiau aplinką tausojančios alternatyvos 

trumpų atstumų skrydžiams. Konkrečiai, plačiai 

aptariamas bendras Europos geležinkelių tinklas 

(žr. idėjos ir renginio pavyzdį). Vienas teikinio autorius 

siūlo sukurti „Euro Trainscanner“ paieškos sistemą, 

kad kelionės traukiniu taptų patrauklesnės (žr. idėją), o 

kitas siūlo įdiegti integruotą ES bilietą ir užtikrinti, kad 

jis būtų nemokamas miestuose (žr. idėją). Viename iš 

kelių renginių, surengtų minint Europos geležinkelių 

metus, buvo pateikti pasiūlymai išplėsti greitųjų 

traukinių tinklus ir sukurti tarpvalstybines geležinkelių 

jungtis (žr. renginį). 

Kitos idėjos yra susijusios su bendru dviračių takų tinklu 

ir jose siūloma, pavyzdžiui, išplėsti dviračių transporto 

maršrutus arba sukurti Europos masto dviračių 

transporto jungčių tinklą (žr. idėjos pavyzdį). Be to, 

buvo pasiūlyta įpareigoti savivaldybes įrengti dviračių 

takus kaip neatsiejamą kelio dalį, kaip jau yra 

pėstiesiems skirtų šaligatvių atveju (žr. idėją). 

Dar vienoje idėjų grupėje daugiausia dėmesio skiriama 

inovacijoms ir elektra varomų transporto priemonių, 

pavyzdžiui, automobilių ir dviračių, kūrimui bei jų 

integravimui į dabartinę aplinką, pavyzdžiui, sukuriant 

įkrovimo stotelių tinklą (žr. idėjos ir idėjos pavyzdį). 

Nepaisant to, vienas dalyvis teigia, kad elektromobiliai 

yra žalingi aplinkosauginiu ir humanitariniu požiūriu, ir 

vietoj to siūlo apriboti transporto priemonės masę ir 

greitį, kad būtų sumažintas išmetamas CO2 kiekis 

(žr. idėją). 

Kalbant apie transporto priklausomybės nuo iškastinio 

kuro mažinimą ir ekologiškesnį transportą, dalyviai taip 

pat pabrėžia tarpvalstybinių projektų, kuriais siekiama 

skatinti laivybą ir geležinkelių transportą, svarbą 

(žr. idėjos pavyzdį). Taip pat raginama parengti 

programas, kuriomis būtų skatinami moksliniai tyrimai 

ir plėtra bei inovacijos, siekiant, kad būtų gaminamos 

tiek viešojo, tiek privačiojo, individualaus ir kolektyvinio 

transporto priemonės, kurios yra netaršios ir energijos 

požiūriu 100 % nepriklausomos (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Vartojimas 

Vartojimo tema apima daug potemių; idėjos buvo 

daugiausia susijusios su įvairiausiomis medžiagų 

atliekų rūšimis ir nurodomos tvarios praktikos, kaip 

spręsti tokių atliekų problemą ir mažinti jų kiekį, rūšys. 

Teikinių autoriai labai ragina pakeisti dabartinę masinio 

prekių ir paslaugų vartojimo sistemą. Labai palaikoma 

idėja, kuria perteikiama pasikartojanti nuomonė ir 

raginama šiuo atžvilgiu skatinti žiedinę ekonomiką 

(žr. idėją). Teisė į remontą laikoma vienu iš esminių 

elementų keičiant vartojimo modelius ir skatinant 

žiedinę ekonomiką. Dalyviai ragina kurti gaminius, 

kuriuos galima sutaisyti, ir nustatyti galimybių sutaisyti 

indeksą bei ES masto remonto ženklą (žr. idėją). 

Pandemijos poveikis taip pat paskatino žmones 

persvarstyti pasaulines tiekimo grandines ir pasisakyti 

už jų sutrumpinimą (žr. idėją). Kai kurių teikinių autorių 

idėjos siekia dar toliau jiems siūlant nustatyti 

maksimalaus suvartojimo ir gamybos kvotas (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Konkrečiau, maisto švaistymo klausimu vienas iš 

dalyvių pabrėžia, kad 40 % pasaulyje pagamintų visų 

maisto produktų niekada nepasiekia mūsų stalo ir kad 

dėl to susidaro 10 % viso pasaulyje išmetamo šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio, ir siūlo priemonių, kaip 

nustoti švaistyti maistą, pvz., remti maisto produktų 

dovanojimą (žr. idėją). 

Keletas teikinių autorių platformoje nurodo, kad 

susidaro didelis atliekų kiekis, ir siūlo keletą priemonių, 

kaip tokių atliekų išvengti ir kovoti su jų susidarymu, 
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pavyzdžiui, perdirbimą (žr. idėjos pavyzdį), produktų 

pakuočių, dėl kurių susidaro nulinis arba mažas atliekų 

kiekis, naudojimą, kad būtų sumažintas neigiamas 

poveikis aplinkai (žr. idėjos pavyzdį). Labai palaikoma 

idėja skatinama parengti ES vadovaujamą grąžinamų 

maisto pakuočių, pagamintų iš perdirbamų medžiagų, 

programą (žr. idėją). Vienas iš dalyvių nurodo, kad 

reikia daugiau informacijos apie perdirbimą, kad šią 

praktiką būtų galima skatinti nuo ankstyvo amžiaus 

(žr. idėją). Dar vienas dalyvis siūlo sukurti integruotą 

Europos butelių grąžinimo sistemą, pagrįstą Vokietijos 

modeliu (žr. idėją). Atliekų potemėje taip pat 

pažymėtas draudimas išvežti atliekas iš ES (žr. idėją). 

Vartojimo poveikio aplinkai potemėje iškeltas 

klausimas dėl importuojamų prekių atitikties ES 

standartams. Pavyzdžiui, vienas teikinio autorius siūlo 

uždrausti iš Brazilijos importuoti jautieną, kurios 

atsekamumo lygis neatitinka ES jautienos 

atsekamumo lygio (žr. idėją). 

Dar viena ne kartą iškelta idėja pasisakoma už 

pažangesnę produktų ženklinimo sistemą (žr. idėjos 

pavyzdį), kurią naudojant būtų išsamiai apibūdinamas 

gamybos poveikis aplinkai arba nurodoma, ar produktų 

sudėtyje yra mikroplastiko ir todėl jie turi neigiamą 

ilgalaikį poveikį vartotojų sveikatai (žr. idėjos pavyzdį). 

Labai palaikoma idėja, kuria siūlomas produktų 

„klimato balas“, nurodant apskaičiuotą produkto poveikį 

klimatui gamybos, transporto, įmonės profilio ir t. t. 

požiūriu (žr. idėją). 

Paskutinėje grupėje kalbama apie greitosios mados ir 

tekstilės pramonę, siekiant, kad ji taptų ekologiškesnė; 

teikinių autoriai akcentuoja didžiulį drabužių gamybai 

naudojamų išteklių kiekį ir tai, kad drabužiai dažnai yra 

netinkami perdirbti (žr. idėjos pavyzdį). 

Ispanijoje surengtame piliečių praktiniame seminare 

buvo pateikta keletas idėjų, susijusių su vandens 

vartojimu. Teikinių autoriai pabrėžia, kad reikia tobulinti 

paskirstymo ir vandens surinkimo sistemas, kad būtų 

išvengta vandens švaistymo (žr. renginį). 

Be to, dalyviai pabrėžia, kad reikia skatinti ekologišką 

ir tvarų turizmą vietoj masinio turizmo, kadangi 

manoma, kad pastarasis daro didelį poveikį gamtos ir 

kultūriniams ištekliams (žr. renginio pavyzdį). 

Paskutinėje šioje temoje pateiktų komentarų ir idėjų 

grupėje atspindėtas susirūpinimas dėl atliekų, 

atsirandančių dėl naujų elektroninių prietaisų, ir 

raginama nustatyti ilgesnį privalomą garantijos 

laikotarpį tokiems prietaisams ir užtikrinti, kad jie būtų 

remontuotini (žr. idėjos pavyzdį) ir sukurti 

bendradarbiavimu grindžiamą tinklaveikos platformą, 

kad būtų užtikrintas pakartotinis elektros ir elektroninės 

įrangos atliekų cirkuliavimas (žr. idėją). Dar vienas 

pasiūlymas – parengti bandomąją programą, pagal 

kurią 35 mln. ES šeimų elektros prietaisai būtų pakeisti 

A+++ klasės prietaisais, atsižvelgiant į ES tikslą pereiti 

prie žaliosios ekonomikos (žr. idėją). 

Kai kurie dalyviai taip pat nori, kad būtų ribojamas 

energijos suvartojimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad 

elektros energija daugiausia gaminama naudojant 

iškastinį kurą, nustatant mėnesinę suvartojamos 

elektros energijos kvotą, o perviršį apmokestinant 

(žr. idėjos pavyzdį). Keli dalyviai išreiškė susirūpinimą 

dėl kriptovaliutų plėtros, kadangi dėl įrangos 

sunaudojama daug elektros energijos. Jų nuomone, 

kuo labiau kriptovaliutos gavyba taps pasaulinio masto 

problema, tuo daugiau reikės nustatyti ribų ir taisyklių 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Biologinė įvairovė ir 
gyvūnų gerovė 

Biologinės įvairovės išsaugojimas ir gyvūnų apsauga 

konferencijos metu tapo vis dažnesnės temos, 

sugeneravusios keletą teikinių. 

Pagrindinė idėjų potemė yra susijusi su miškų 

naikinimu. Viena labiau palaikomų idėjų raginama 

investuoti į Europos miško atkūrimą siekiant išvengti 

dykumėjimo (žr. idėją) arba pasauliniu mastu išsaugoti 

planetos plaučius, t. y. Amazonės atogrąžų miškus ir 

kitus pasaulio atogrąžų miškus siekiant ne tik sulėtinti 

pasaulio taršą anglies dioksidu ir išsaugoti rūšis, bet ir 

sumažinti migracijos Europai daromą spaudimą 

(žr. idėjos pavyzdį). Politikos pasiūlymai apima 

draudimą importuoti produktus, gautus naikinant 

miškus (žr. idėją). 

Gyvūnijos apsauga taip pat laikoma svarbia šios temos 

sudedamąja dalimi. Vienas dalyvis pasiūlė patvirtinti 

bendrą nykstančių Europos rūšių apsaugos politiką 

(žr. idėją). Keletas dalyvių pritarė minčiai sustabdyti 
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prekybą egzotiniais gyvūnais augintiniais (žr. idėją), 

taip pat idėjoms, susijusioms su vandens gyvūnų 

apsauga, įskaitant teisės aktų dėl vandens gyvūnų 

gerovės įgyvendinimą (žr. idėjos pavyzdį). 

Tarp kitų teikinių, susijusių su biologinės įvairovės 

tema, išsiskiria pasiūlymas sodinti medžius visose 

„užmirštose“ vietose, tokiose kaip greitkeliai, kelių 

sankryžos ir kt., siekiant surinkti CO2, padidinti 

evapotranspiraciją, biologinę įvairovę ir reguliuoti 

vandens srautus (žr. idėją). Kai kuriuose renginiuose 

taip pat buvo aptartas raginimas palikti daugiau erdvės 

gamtai (žr. renginį). Kitame teikinyje siūloma įsteigti 

Europos mobiliąją jūrų mokslinių tyrimų stotį siekiant 

įgyti esminių žinių apie jūrų biologinę įvairovę 

(žr. idėją). 

 

Žemės ūkis 

Žemės ūkis yra dar viena tema, kuria generuota daug 

teikinių, taip pat sulaukusi pakankamai daug pritarimo 

susijusioms idėjoms. Šia tema teikinių autoriai 

ganėtinai dažnai pasisakė už ekologinio ūkininkavimo 

koncepciją ir didesnį smulkiųjų ūkių skaičių (žr. idėjos 

pavyzdį), ragindami uždrausti pesticidų naudojimą ir 

intensyvų ūkininkavimą (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurių 

teikinių autorių idėjos siekia dar toliau jiems siūlant 

išplėsti draudimą naudoti pesticidus, kad tas 

draudimas būtų taikomas ir asmeniniam naudojimui 

(žr. idėjos pavyzdį). Paramą smulkiajam ir ekologiniam 

ūkininkavimui, taip pat apskritai ES žemės ūkio 

politikos ateičiai taip pat rodo dalyvavimas apskritojo 

stalo diskusijose, skirtose šioms konkrečioms temoms 

aptarti (žr. renginio pavyzdį). 

Vienoje idėjų grupėje pateikiama keletas pavyzdžių, 

kaip žemės ūkį padaryti mažiau taršų ir tvaresnį, ir 

diskutuojama apie tokius aspektus kaip plastiko 

naudojimas žemės ūkio paskirties plėvelėse (žr. idėją) 

ir vandens suvartojimo žemės ūkyje mažinimo būdai 

(žr. idėją). 

Kitose idėjose siūloma, kad ES turėtų dėti daugiau 

pastangų augalinės kilmės mitybai skatinti, remdamasi 

klimato apsauga ir aplinkos išsaugojimu. Kai kurie 

teikinių autoriai savo teikinius papildo etiniais aspektais 

kaip pagrindu tokiems veiksmams (žr. idėjos pavyzdį). 

Šis klausimas taip pat aptariamas teminėje srityje 

„Sveikata“. 

Teikinių autoriai taip pat itin pabrėžia poreikį užtikrinti 

apsirūpinimo maistu savarankiškumą ir saugumą 

skatinant vietos ūkininkavimą. Diskutuota apie maisto 

juostas aplink miestus, vaismedžių sodinimą miestų 

teritorijose, paramą gamintojams ir ūkininkams įsigyti 

žemės ribojant tokios žemės kainą ir kitas priemones 

(žr. idėją). Be to, siūloma nustatyti vietos produktų 

pirkimo kvotas dideliems tarptautiniams prekybos 

centrams (žr. idėją). 

Žemės ūkio temos kontekste keliamas klausimas, kaip 

žemės ūkyje turėtų būti tvarkomasi su klimato 

svyravimais ir jiems pasirengta. Šiuo atžvilgiu dėl 

daugiafunkcių, įvairialypių agrarinės miškininkystės 

sistemų gali padidėti humuso formavimasis, vandens 

sulaikymo geba ir CO2 absorbavimas ir taip gerokai 

padidėti žemės ūkio stabilumas ir našumas (žr. idėją). 

Be to, vienas dalyvis pritaria tam, kad nuo intensyvaus 

žemės ūkio būtų prie pereita agroekologijos (žr. idėją). 

Galiausiai vyksta diskusija dėl ūkininkų pajamų, o kai 

kurie teikinių autoriai ragina ūkininkus gauti 

garantuotas pajamas taikant sąžiningas kainas, o ne 

gaunant subsidijas (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Tarša 

Tarša nurodoma kaip vienas iš aplinkai pasauliniu 

mastu daromo spaudimo šaltinių. Toliau išvardytose 

potemėse aptariamos kelios taršos sritys: vandens 

tarša, tarša plastiku ir šviesinė tarša. 

Vandens taršos potemėje itin akcentuojamas poreikis 

ateityje užtikrinti geriamojo vandens išteklių ir švarių 

ekosistemų saugumą. Be to, pateikta konkrečių 

pasiūlymų, kaip kovoti su vandenynų ir upių tarša 

(žr. renginio pavyzdį), pavyzdžiui, siūloma neutralizuoti 

vandenynų rūgštėjimą specifinėmis bakterijomis 

(žr. idėją). 

Teikiniai, kuriais nagrinėjamas plastiko medžiagų 

keliamos taršos klausimas, sudaro didelę visų teikinių 

dalį, o tai rodo didėjantį visuomenės susirūpinimą dėl 
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pernelyg didelio plastiko atliekų kiekio. Kartu su 

raginimu užtikrinti vienkartinių plastikinių gaminių 

draudimo taikymą ir išplėsti jo taikymo sritį (žr. renginio 

pavyzdį), dalyviai siūlo apriboti pakuotėms naudojamo 

plastiko rūšis ir naudoti tik tokį plastiką, kuris gali būti 

perdirbamas kartu, neatskiriant sudedamųjų dalių 

(žr. idėjos pavyzdį). Be to, vienoje iš idėjų siūloma 

sukurti įrenginius, skirtus upėse ir vandenynuose 

surinkto plastiko perdirbimui (žr. idėją). 

Galiausiai, kai kuriomis platformoje pateiktomis 

idėjomis siūloma apriboti šviesinę taršą (žr. idėjos 

pavyzdį). 

 

Subsidijavimas, 
apmokestinimas 

Be įvairių su išmetamųjų teršalų apmokestinimu 

susijusių idėjų, kurios aptariamos kovos su klimato 

kaita temoje, šioje temoje pateikiama keletas 

pasiūlymų, kaip nutraukti subsidijas aplinkai žalingai 

veiklai, pavyzdžiui, labai palaikoma idėja nutraukti 

visas subsidijas iškastiniam kurui (žr. idėją). Be to, kita 

idėja – nutraukti subsidijas žalingai žuvininkystei 

(žr. idėją). Kita vertus, pasiūlymuose pasisakoma už 

subsidijų biologinės įvairovės ir klimato kaitos 

projektams arba ES skiriamų lėšų namų izoliacijai 

atnaujinti didinimą (žr. idėjos pavyzdį). 

Teikinių autoriai taip pat siūlo nustatyti tvarumo mokestį 

(žr. idėjos pavyzdį), dėl kurio netvarūs produktai taptų 

brangesni, todėl tokie produktai taptų mažiau 

patrauklūs tiek vartotojams, tiek gamintojams. Be to, tai 

taip pat suteiktų ES papildomų pajamų arba „klimato 

pajamų“ investicijoms į tvarumo priemones, pavyzdžiui, 

elektromobilių pirkimą ir saulės baterijų plokščių 

įrengimą privačiuose namuose (žr. idėją). 

 

Požiūrio ir elgesio 
pokyčių skatinimas 

Taip pat daug dėmesio skiriama visų kartų europiečių 

švietimui ir informuotumo didinimui (žr. renginį). 

Dauguma idėjų yra susijusios su jaunimo švietimu 

(žr. idėjos pavyzdį), net ir nuo labai ankstyvo amžiaus, 

įveisiant šviečiamuosius daržus (žr. idėją), vis dėlto į 

klimato kaitos iniciatyvas taip pat raginama įtraukti 

vyresnio amžiaus europiečius, visų pirma dėl 

didėjančio gyventojų senėjimo Europoje (žr. idėjos 

pavyzdį). Be to, kai kurie teikinių autoriai pabrėžia, kad 

reikia skatinti Europos institucijų ekologiniu požiūriu 

atsakingą komunikaciją. Pavyzdžiui, jie siūlo parengti 

komunikacijos vadovus „Kaip būti ekologiniu požiūriu 

atsakingu europiečiu“ ir stiprinti švietimą aplinkosaugos 

klausimais, siekiant kurti už aplinką atsakingus rajonus 

(žr. idėją). 

Kai kurie dalyviai suvokia atskirų žmonių vaidmenį 

mažinant klimato kaitą, tačiau reikalauja įmonių 

atsakomybės ir ragina žmones reikalauti atsakomybės 

tų įmonių, kurios teigia esančios neutralaus anglies 

dioksido poveikio, tačiau vis dar veikia netvarius verslo 

modelius (žr. idėją). 

 

Būstas ir statyba 

Papildoma tema – būstas ir statyba, jos 

potemėje sugrupuota keletas idėjų ir renginių, kurių 

tikslas yra aptarti naująjį europinį bauhauzą 

(žr. renginį) siekiant suderinti novatorišką, estetišką 

dizainą ir konkrečius kovos su klimato kaita veiksmus ir 

pasiekti, kad būsimos mūsų gyvenamosios erdvės būtų 

tvaresnės, įperkamesnės ir prieinamesnės. Dar viena 

idėja raginama rengti informuotumo apie ekologišką ir 

tvarią statybą naudojant mažo anglies dioksido kiekio 

statybines medžiagas didinimo kampanijas (žr. idėją). 

Be to, Švedijoje organizuotame dialoge daugiausia 

dėmesio skiriama tvaraus būsto kaimo vietovėse 

plėtros ir skatinimo būdams, kad gyvenimas kaime 

taptų patrauklesnis (žr. renginį). 

Vienas pasiūlymas yra susijęs su Europos žemės 

atkūrimo fondu siekiant apleistą žemę ir pastatus 

atkurti taip, kad jų būklė būtų natūralesnė, biologinės 

įvairovės ir miestų gyventojų labui (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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Galiausiai, taip pat buvo išnagrinėta idėja pakartotinai 

platinti naudotus elementus ir medžiagas statybos 

pramonėje (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
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 6 pav. Teminės srities „Klimato kaita ir aplinka“ idėjų žemėlapis. 1 dalis 
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7 pav. Teminės srities „Klimato kaita ir aplinka“ idėjų žemėlapis. 2 dalis 
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Teminėje srityje „Sveikata“ teikinių autoriai nagrinėja 

daug įvairių temų. Dažniausiai aptariamose temose 

remiama būtinybė sudaryti vienodas galimybes 

naudotis aukštos kokybės sveikatos priežiūros 

paslaugomis ir siūloma užtikrinti didesnį suderinimą ir 

integraciją Europos lygmeniu; tam įtaką taip pat daro 

patirtis, susijusi su COVID-19 pandemija, ir jos poveikis. 

Kitose idėjose pateikiama įvairių raginimų – nuo 

raginimų daugiau investuoti į psichikos sveikatą, 

sveikatos mokslinius tyrimus siekiant įveikti esamus 

iššūkius sveikatos srityje, ypatingą dėmesį skiriant 

senėjančiai visuomenei, iki raginimų investuoti į 

prevencines priemones, įskaitant sveikos gyvensenos 

skatinimą ir tų aspektų, kurie, kaip žinoma, sukelia 

sveikatos problemas, pavyzdžiui, oro tarša, sprendimą. 

Šioje teminėje srityje sugeneruota 2 120 teikinių: 962 

idėjos, 943 komentarai ir 215 renginių. Nustatytos 

temos yra išvardytos pagal jų pateikimo dažnį. 

Pagrindinės šioje teminėje srityje nagrinėjamos temos 

yra šios: 

 sveikatos priežiūros prieinamumas visiems, 

 ES sveikatos apsaugos sistemų integravimas 

 sveikas gyvenimo būdas, 

 sveikatos moksliniai tyrimai, 

 prevencija, o ne intervencija, 

 sveikas senėjimas ir kova su senėjimu, 

 požiūris į mediciną, 

 atsakas į COVID-19, 

 sveikata skaitmeniniame amžiuje, 

 onkologinė priežiūra, 

 sveikatos priežiūros specialistai, 

 lytinė ir reprodukcinė sveikata. 

 

 

3. Sveikata 
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Renginiai 
Nuo konferencijos pradžios ES valstybėse narėse 

buvo surengta 215 renginių, susijusių su sveikata – 

tai viena iš teminių sričių, kurioje susijusių renginių 

mažiausiai. Kai kurie renginiai buvo skirti 

specializuotai auditorijai, nes buvo aptariami 

specifiniai techniniai dalykai, o kiti – plačiajai 

visuomenei. 

Kai kuriuose renginiuose bendrai aptartas sveikatos 

ateities Europoje klausimas; jie buvo surengti 

dalyvaujant medikų bendruomenei (žr. renginio 

pavyzdį). Tai pasakytina ir apie renginį Ovjede 

(Ispanija), kuriame buvo aptarti vietos sveikatos 

priežiūros paslaugų gerinimo būdai, šiuo atveju 

dalyvaujant Europos Komisijos nariui (žr. renginį). 

Viena dažnai nagrinėjama tema – Europos sveikatos 

sąjungos sukūrimas, pabrėžiant veiksmingesnio 

valstybių narių ir institucijų bendradarbiavimo ES 

lygmeniu poreikį. Susijusiame renginyje Rumunijoje 

dalyviai akcentavo solidarumo ir ryšių ir informacinių 

sistemų atsparumo ES lygmeniu svarbą (žr. renginį). 

Daugeliu atvejų diskusijos dėl sveikatos ateities 
buvo susijusios su besitęsiančia pandemija. Su 
pandemija dažnai siejamas psichikos sveikatos 
klausimas. Tai buvo daugelio Vengrijoje surengtų 
renginių tema (žr. renginio pavyzdį). 

Airijos apskritojo stalo diskusijoje taip pat aptarti 
įvairūs sveikatos klausimai, su kuriais susiduria ES, 
ir pasiūlyta keletas idėjų, pavyzdžiui, į būsimus ES 
pasiūlymus dėl sveikatos apsaugos politikos įtraukti 
kūrybinių menų terapiją ir geros jausenos praktikas, 
skatinti apskritai didesnį tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą, užtikrinti, kad pacientams 
priklausytų jų sveikatos duomenys ir jie galėtų juos 
kontroliuoti, ir kt. (žr. renginį). 

Lenkijoje įvyko renginys lytinės ir reprodukcinės 

sveikatos klausimais (žr. renginio pavyzdį). Šiame 

renginyje dalyviai aptarė poreikį užtikrinti galimybes 

naudotis kontracepcijos priemonėmis ir teisę 

nutraukti nėštumą. Jie taip pat pritarė idėjai surengti 

Europos masto lytinės sveikatos kampaniją. 

Kitos nagrinėjamos temos apima kovą su vėžiu: 

siūlomos įvairios iniciatyvos, kuriomis siekiama 

didinti informuotumą apie įvairias vėžio rūšis, ir 

surengtas vienas renginys, kuriame siūloma stiprinti 

šalių bendradarbiavimą atliekant klinikinius tyrimus 

onkologinių patologijų srityje (žr. renginį).  

 

Sveikatos priežiūros 
prieinamumas 
visiems 

Šioje teminėje srityje viena iš dažniausiai 

pasikartojančių temų – raginimas užtikrinti lygias 

galimybes naudotis įperkamomis ir aukštos kokybės 

sveikatos priežiūros paslaugomis (žr. idėjos, kuriai labai 

pritariama, pavyzdį). 

Siūlantieji idėjas taip ragina sukurti Europos medicininio 

draudimo sistemą (žr. idėjos pavyzdį). Šios teminės 

srities labai palaikomoje idėjoje ES taip pat raginama 

užtikrinti, kad visi ES gyventojai turėtų lygias galimybes 

naudotis įperkamomis ir aukštos kokybės sveikatos 

priežiūros ir socialinės priežiūros paslaugomis, kurios 

būtų teikiamos taikant atsparias, pakankamai 

darbuotojų turinčias ir gerai aprūpintas visuotinės 

aprėpties viešąsias sistemas (žr. idėją). Keliose idėjose 

kalbama apie tai, kad ES turi skirti lėšų būtent tam, kad 

visiems būtų užtikrinta galimybė naudotis psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugomis, neatsižvelgiant į 

pajamas ir amžių (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat siūloma 

deprivatizuoti sveikatos priežiūros sektorių, kad 

sveikatos priežiūros paslaugos būtų įperkamos visiems 

(žr. idėjos pavyzdį) ir panaikinti skirtingus įkainius už 

viešąsias ir privačiąsias sveikatos priežiūros paslaugas 

ES (žr. idėją). Kitose idėjose keliamas vaistų kainos 

klausimas ir siūlomi būdai, kaip padaryti juos įperkamus 

visiems, atliekant geresnę farmacijos pramonės 

stebėseną (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie prieinamumą, grupėje idėjų siūloma 

keletas sprendimų, kaip praktiškai užtikrinti, kad 

sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamesnės 

riboto judumo arba atokiose vietovėse gyvenantiems 

pacientams (žr. idėjos pavyzdį). Plėtojamos nuotolinės 

sveikatos priežiūros paslaugos – pasitelkiant sveikatos 

priežiūros autobusus suteikiama greita ir kuo lengvesnė 

prieiga prie medicinos sistemų (žr. idėją). 

Paskutinė potemė susijusi su prieigos prie sveikatos 

priežiūros paslaugų lygybės aspektu. Teikinių autoriai 

nurodo, kad tam tikros pacientų grupės dažnai susiduria 

su specifinėmis socialinėmis kliūtimis. Keli dalyviai 

pabrėžia, kad reikia sutelkti dėmesį į pediatriją, ypač 

vėžiu sergančių pacientų priežiūrą (žr. idėjos pavyzdį), 

o kita idėja siūloma padidinti tikslines išmokas negalią 

turintiems asmenims (žr. idėją). Vienas dalyvis ragina 

daugiau galimybių naudotis specialiomis sveikatos 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/109924
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/79267
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/84613
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/118570
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/132760
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/187144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/169655
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priežiūros paslaugomis suteikti translyčiams asmenims 

(žr. idėją). 

Atsižvelgiant į esamą COVID-19 kontekstą ir ilgėjančius 

laukiančiųjų gauti psichikos sveikatos paslaugas 

sąrašus, keliose idėjose kalbama apie tai, kad ES turi 

skirti lėšų tam, kad visiems būtų užtikrinta galimybė 

naudotis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis, 

neatsižvelgiant į pajamas ir amžių (žr. idėjos pavyzdį). 

Vokietijoje įvykusiame renginyje „Sveikata be sienų 

senėjančioje visuomenėje“ aptarti esami ir būsimi 

Europos sveikatos apsaugos sistemų iššūkiai 

atsižvelgiant į dvi didžiąsias mūsų laikais sveikatos 

apsaugą apibūdinančias tendencijas: senėjančią 

visuomenę ir technologinę revoliuciją. Dalis šio renginio 

taip pat skirta suprasti tam, kaip galima pasinaudoti 

technologijomis, kad būtų užtikrinta visapusiška 

sveikatos apsauga, nepaisant visuomenės senėjimo 

(žr. renginį). Dalyviai nurodė tris sritis, kuriose galima 

veikti: parengti tarptautines mokymų programas, įveikti 

geografines sveikatos mokslinių tyrimų ir priežiūros 

ribas, pagerinti darbo modelius (kiek tai susiję su darbo 

laiku ir turiniu), visų pirma darbuotojų įvertinimo 

mechanizmus. 

 

 

ES sveikatos 
apsaugos  
sistemų integravimas 

Viena iš siūlomų su sveikata susijusių idėjų temų – ES 

sveikatos apsaugos sistemų aspektą įtraukti į sustiprintą 

valstybių narių bendradarbiavimą – yra apskritai viena 

iš dažniausiai minimų temų (žr. idėjos pavyzdį). 

Platformos dalyviai pasisako už glaudesnį valstybių 

narių bendradarbiavimą, kad būtų sustiprintos Europos 

sveikatos apsaugos sistemos (žr. renginio pavyzdį) ir 

visoje ES užtikrinta kokybiška sveikatos priežiūra. 

Pasiūlyta įvairių idėjų: nustatyti visoje ES taikomus 

sveikatos priežiūros standartus (žr. idėjos pavyzdį ir 

idėją), sutelkti medicinos žinias ir pajėgumus į vieną 

tinklą (žr. idėjos pavyzdį) arba, pavyzdžiui, sudaryti 

galimybes intensyviosios terapijos specialistams laisvai 

judėti ir visoje ES rūpintis sunkiais ligoniais (žr. idėjos 

pavyzdį). Taip pat pateikta pasiūlymų pripažinti 

slaugytojų kvalifikacijas visoje ES, įkurti Europos retųjų 

ligų ligoninę (žr. idėją), pagerinti transplantacijos teisinį 

reglamentavimą, kad būtų sukurta vieninga 

transplantacijos ir organų donorystės sistema (žr. idėją) 

ir įsteigti Europos sveikatos priežiūros įstaigų 

akreditavimo agentūrą (žr. idėją). Be to, teikinių autoriai 

siūlo ligas pripažinti visoje ES, kad būtų galima sukurti 

gydymo metodų ir vertinimų duomenų bazę ir tokiu būdu 

parengti ES masto ligų sistemą (žr. idėjos pavyzdį). Dar 

viena idėja yra susijusi su sveikatos koridorių tarp 

kaimyninių šalių sukūrimu (žr. idėjos pavyzdį). Tai leistų 

darbuotojams, pacientams ir kitiems sveikatos 

priežiūros specialistams keliauti kertas nacionalines 

sienas, jei ateityje būtų paskelbtas karantinas, ir taip 

užtikrinti galimybes gauti sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

Atitinkamai, diskusijose pabrėžiama, kad ES turėtų 

turėti daugiau kompetencijos visuomenės sveikatos 

srityje (žr. idėjos pavyzdį ir renginio pavyzdį), ir daug 

kas siūlo ir pritaria minčiai peržiūrėti Lisabonos sutartį 

(žr. idėjos pavyzdį). Dar siūloma sukurti Europos 

sveikatos instituciją (žr. idėją) arba sustiprinti Europos 

vaistų agentūros (EMA) vaidmenį (žr. idėją). Vienas 

teikinių autorius siūlo sukurti Europos sveikatos 

apsaugos ministeriją (žr. idėją) arba tikrą instituciją, kuri 

koordinuotų visas ES sveikatos priežiūros agentūras, 

siekiant prižiūrėtų vaistų tiekimą – nuo kūrimo iki 

gamybos (žr. idėją). Šie pasiūlymai dažniausiai teikiami 

ryšium su tuo, kaip valstybės narės kovoja su COVID-

19 pandemija, ir su susijusiu medicinos reikmenų 

trūkumu ir vakcinų kūrimo bei bendro vakcinų pirkimo 

iššūkiais. Teikinių autoriai atitinkamai pabrėžia, kad 

reikia didinti vaistų ir medicinos priemonių gamybos 

pajėgumus arba perkelti juos į ES (žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kurie teikinių autoriai ragina parengti integruotą ES 

bendrų sveikatos iššūkių įveikimo strategiją, pavyzdžiui, 

Europos psichikos sveikatos strategiją (žr. idėjos 

pavyzdį) ir Europos savižudybių prevencijos strategiją 

(žr. idėjos pavyzdį), arba bendrą požiūrį į retąsias ligas 

(žr. idėjos pavyzdį). Be to, Lenkijoje surengtuose 

nacionaliniuose debatuose sveikatos klausimais 

dalyviai pasiūlė pakeisti Europos Sąjungos sutartį, kad 

psichikos sveikatos klausimai būtų reglamentuojami 

Sąjungos lygmeniu (žr. renginį). Kiti dalyviai laikėsi 

nuomonės, kad kovos su vėžiu ir jo prevencijos 

kontekste nėra tikslinga išplėsti Sąjungos 

kompetencijos sveikatos srityje, nes valstybės narės 

geriau žino vietos padėtį (žr. idėją). Keletas idėjų skirta 

mirštančiųjų priežiūros temai: vieni siūlo parengti 

vieningą Europos mirštančiųjų gydymo strategiją 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225590
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/70359
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249251
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/43396
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/83527
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260901
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243510
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/177541
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198531
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/203545
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/188761
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/251073
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225853
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1546
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/225820
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/82336
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/226051
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(žr. idėją), o kiti dėmesį skiria paliatyviojo gydymo vėžiu 

sergantiems pacientams gerinimui (žr. idėją). 

Sveikas gyvenimo 
būdas 

Dar viena dažnai pasitaikanti tema – sveiko gyvenimo 

būdo skatinimas. Daug platformos dalyvių mano, kad 

ES yra pakankamai kompetentinga, kad galėtų skatinti 

sveiką europiečių gyvenimo būdą. Keletas teikinių 

autorių mano, kad svarbu skatinti veganinę arba 

vegetarinę mitybą dėl jos naudos sveikatai ir aplinkai 

(žr. idėjos pavyzdį). Šiame kontekste kai kurie siūlo 

padidinti mokesčius mėsai ir sumažinti PVM sveikiems 

maisto produktams (žr. idėją), o kiti siekia apskritai 

apmokestinti nesveikus maisto produktus (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienas dalyvis siūlo subsidijuoti sveikus ir 

ekologiškus maisto produktus, kad mažas pajamas 

gaunantys asmenys taip pat galėtų juos sau leisti 

nusipirkti (žr. idėją). Kitas dalyvis, svarstydamas apie 

prastos mitybos pasekmes, siūlo kovoti su 

uždegiminėmis ligomis, kurios siejamos su prasta 

mityba ir nutukimu (žr. idėją). 

Platformoje taip pat siūloma remti sveikatos raštingumo 

ir švietimo sveikatos klausimais skatinimą 

(žr. pavyzdžius: idėja ir idėja) ir su sveikata susijusių 

įpročių diegimą nuo ankstyvo amžiaus, nes tai yra 

vienas iš svarbiausių sveiko gyvenimo būdo veiksnių 

(žr. idėją). Šiuo atžvilgiu vienas dalyvis kritikavo „Nutri-

score“ sistemoje naudojamus parametrus (žr. idėją). Be 

švietimo apie sveiką mitybą, teikinių autorių nuomone, 

ypač svarbu šviesti ir psichikos sveikatos klausimais 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Maisto ir sveikatos koreliacija toliau nagrinėjama 

daugelyje idėjų, susijusių su griežtesne maisto kokybės 

kontrole (žr. idėjos pavyzdį) arba konkrečių produktų, 

pvz., dirbtinių transriebalų, draudimu (žr. idėją). Taip pat 

minimas mitybai ir sveikatai poveikį darančių žemės 

ūkio metodų, pvz., antibiotikų naudojimo pramoniniame 

ūkininkavime, reglamentavimas (žr. idėją). Lietuvoje 

buvo surengtas renginys, skirtas būtent darnios ES 

maisto politikos plėtojimui; jame dalyvavo 280 dalyvių 

(žr. renginį). Dalyvių nuomone, ES turi daugiau 

investuoti į ekologinį žemės ūkį, teikdama specialią 

paramą ūkininkams. Apskritai dalyviai pabrėžia, kad 

įgyvendinant darnią žemės ūkio politiką būtina laikytis 

principo „iš apačios į viršų“. Panašios idėjos iškeltos ir 

teminėje srityje „Klimato kaita ir aplinka“. 

Keletas piliečių nurodo, kad reikia atgrasyti nuo tabako 

vartojimo Europos lygmeniu, didinant kainas ir leidžiant 

tabako produktus parduoti tik vaistinėse (žr. idėjos 

pavyzdį), o kiti skatina ES lygmeniu ryžtingiau kovoti su 

narkotikais (žr. idėją). Alkoholis taip pat minimas kaip 

viena iš priklausomybių, su kuriomis ES turėtų kovoti 

(žr. idėjos pavyzdį), o vienas dalyvis siūlo alkoholį ir 

tabaką pardavinėti tik specializuotose parduotuvėse 

(žr. idėją). 

Keletas teikinių autorių siūlo panaikinti sezoninį laiko 

keitimą, kuris, jų nuomone, bendrai pagerintų sveikatą ir 

saugą (žr. idėjos pavyzdį). 

 

 

Sveikatos moksliniai 
tyrimai 

Sveikatos moksliniai tyrimai yra kompleksinė tema, 

pasižyminti aktyvesniu įsitraukimu ir paliečianti įvairius 

klausimus. Nepriklausomai nuo konkretaus klausimo, 

teikinių autoriai iš esmės labai remia didesnes 

investicijas į mokslinius tyrimus, ypač kai tai susiję su 

novatoriškų biomedicininių technologijų tyrimu. 

Keletas teikinių autorių siūlo įvairių idėjų, kaip Europoje 

sukurti klestinčią sveikatos ekosistemą, skatinant ir 

remiant sveikatos inovacijas ir sveikatos mokslinius 

tyrimus (žr. idėjos pavyzdį). Teikiami įvairūs pasiūlymai, 

pavyzdžiui, labai palaikomas pasiūlymas skatinti 

mialginio encefalomielito (lėtinio nuovargio sindromo) 

patomechanizmų mokslinius tyrimus, juos finansuojant 

pagal programą „Europos horizontas“ (žr. idėją), arba 

raginimas remti neurodegeneracinių ligų mokslinius 

tyrimus (žr. idėją). 

Kalbant apie institucinį mokslinių tyrimų organizavimą 

ES lygmeniu, kai kurie teikinių autoriai siūlo sukurti 

skaidrią intelektinės nuosavybės skatinimo sistemą 

(žr. idėją) arba įsteigti centralizuotą Europos sveikatos 

mokslinių tyrimų institutą, kuris koordinuotų sveikatos 

mokslinius tyrimus visuose nacionaliniuose institutuose 

ir investuotų į farmacinius tyrimus (žr. idėją). Dar viena 

iš idėjų – sukurti Europos užkrečiamųjų ligų tyrimo 
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laboratoriją (žr. idėją). Vienas pilietis pabrėžia, kad 

nacionaliniai tyrimų institutai turi palaikyti ryšį, o 

apsauginių drabužių ir vaistų pirkimą, gamybą ir tiekimą 

reikia labiau sutelkti Europoje (žr. idėją). Kitame 

pasiūlyme akcentuojama būtinybė Europai suvienyti 

jėgas su universitetais mokslinių tyrimų srityje, siekiant 

sukurti naują antibiotiką kovai su itin atspariomis 

bakterijomis (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat raginama 

didinti informuotumą apie tinkamą ir netinkamą 

antibiotikų vartojimą (žr. idėją). Kai kurie piliečiai taip pat 

ragina priimti teisės aktą, pagal kurį vakcinas 

platinančios farmacijos bendrovės privalėtų paskelbti 

išsamius šių vakcinų klinikinių tyrimų duomenis, kad 

būtų lengviau įvertinti jų saugumą ir veiksmingumą 

(žr. idėją). 

Kaip viena iš problemų, trukdančių veiksmingai tirti 

ligas, kurios labiau paplitusios tarp moterų, minimos 

išankstinės nuostatos lyčių atžvilgiu. Vienas dalyvis 

ragina ES rasti būdą, kaip ištaisyti su moterimis 

susijusių duomenų trūkumą moksliniuose tyrimuose 

(žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai ragina parengti veiksmų planą, 

kaip pereiti prie mokslo, kuriame nebūtų naudojami 

gyvūnai – ši teminėje srityje „Kitos idėjos“ pateikta idėja 

yra labai palaikoma (žr. idėją). 

 

Prevencija, o ne 
intervencija 

Kalbant apie sveiką gyvenimo būdą, prevencija laikoma 

sritimi, kurioje ES gali ir turėtų veiksmingai veikti. 

Kelios piliečių pateiktos idėjos yra susijusios su 

informuotumo apie psichikos sveikatą ir jos padarinius, 

tokius, kaip išsekimas, stresas, depresija ir nerimas, 

didinimu; jie ragina parengti Europos masto planą šiam 

klausimui spręsti (žr. idėjos pavyzdį), ypač atsižvelgiant 

į COVID-19 poveikį (žr. idėjos pavyzdį). Šis klausimas 

itin aktualus jaunimui, todėl raginama sukurti Europos 

jaunimo psichikos sveikatos platformą (žr. idėją) ir 

daugiau investuoti į mokslinius tyrimus (žr. idėją) ir į 

informuotumo apie psichikos sveikatą didinimo 

kampanijas žiniasklaidoje (žr. idėją). 

Kaip neatidėliotini klausimai taip pat nurodomas oro 

taršos poveikis piliečių sveikatai (žr. idėją) ir poreikis 

spręsti akustinės taršos problemą nustatant griežtus 

leistinus automobilių padangų skleidžiamo triukšmo 

lygius (žr. idėją). Be to, raginama mažinti riziką būti 

paveiktam labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, 

įskaitant perfluoralkilintas ir polifluoralkilintas 

medžiagas (PFAS), kiekį (žr. idėją). 

Kalbant apie prevenciją, vienoje idėjoje pristatomi 

epigenetinių technologijų privalumai skatinant naują 

ekologinį humanizmą stiprinant aplinkos ir maisto 

vaidmenį, tokiu būdu siekiant apsaugoti asmenų ir 

bendruomenės sveikatą (žr. idėją). 

Renginiuose taip pat buvo pabrėžta prevencijos ir 

atrankinio sveikatos tikrinimo svarba (žr. renginį). 

Vienas dalyvis pabrėžia, kad taip pat reikia parengti 

Europos veiksmų planą dėl širdies ir kraujagyslių ligų 

(žr. idėją). 

 

Sveikas senėjimas 
ir kova su senėjimu 

Dalyviai iš įvairių perspektyvų aptaria idėjas, susijusias 

su sveiku senėjimu ir kova su senėjimu. 

Atsižvelgdami į tai, kad visuomenė Europoje sensta, 

piliečiai pabrėžia, kokia svarbi yra gera sveikata 

vyresniame amžiuje. Šiuo tikslu akcentuojamas poreikis 

užtikrinti kokybiškas vyresnio amžiaus žmonių 

priežiūros paslaugas (žr. idėją). Vienos idėjos, 

sulaukusios didelio pritarimo ir daug komentarų, 

autorius skatina plėtoti moksliškai imlius sveiko 

ilgaamžiškumo tyrimus ir technologijas, pavyzdžiui, 

atjauninimo terapiją ir klinikinius tyrimus. Taip pat 

teigiama, kad labai svarbu nustatyti veiksmingus 

teisinius, biudžetinius, reguliavimo ir institucinius 

įpareigojimus, siekiant padidinti tikėtiną sveiko 

gyvenimo trukmę ES (žr. idėją). Vienas pilietis šiuo 

klausimu siūlo dar daugiau – jis ragina naudoti krioniką, 

kuri suteiktų galimybę užšaldyti mirtinai sergančius 

žmones ir taip atidėti jų gydymą iki to laiko, kol bus 

rastas gydymo būdas (žr. idėją). 

Taip pat remiama kova su senėjimu, taip paskatinant 

ekonomikos augimą atsižvelgiant į dirbančiųjų skaičiaus 

mažėjimą (žr. idėją). 
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Vienas pilietis siūlo didinti kaimo vietovių, kaip sveiko 

senėjimo strategijų inovacijų centrų, potencialą, nes 

šiose „probleminėse vietovėse“ paprastai gyvena 

daugiau vyresnio amžiaus piliečių, o sveikatos priežiūra 

nėra tokia kokybiška kaip miesto vietovėse, tad čia 

reikia novatoriškų sprendimų (žr. idėją). Kito teikinių 

autoriaus pasiūlytas sprendimas yra pagalba 

grindžiamo skirtingų kartų gyvenimo drauge koncepcija 

(žr. idėją). 

Lietuvoje vykusiame renginyje laikytasi įdomios su 

amžiumi susijusios perspektyvos: siekiama suprasti, 

kaip jaunimas ir vyresnio amžiaus žmonės skirtingai 

suvokia sveikatos problemas ir koks jų požiūris į jas 

(žr. renginį). Du pagrindiniai renginio rezultatai buvo šie: 

viena vertus, svarbu rengti informavimo kampanijas ir 

skatinti mokymąsi visą gyvenimą sveikatos klausimais, 

ir, kita vertus, sprendžiant sveikatos problemas 

pagrindinis vaidmuo tenka šeimai ir abipusei paramai. 

 

Požiūris į mediciną 

Platformų dalyvių nuomonės dėl geriausio požiūrio į 

mediciną kartais skiriasi. Nors medicininius metodus 

paprastai aptaria vos keli dalyviai, kai kurie klausimai 

kartais sulaukia platesnės auditorijos. Taip yra 

mirštančiųjų gydymo atveju. Vienas teikinio autorius 

ragina rinkti daugiau duomenų apie gyvenimo baigties 

pasirinkimą ir pripažinti gyvojo valią visoje Europos 

Sąjungoje (žr. idėją). 

Vienoje iš idėjų, susijusių su mirštančiųjų priežiūra, 

raginama gerinti vėžiu sergančių pacientų paliatyvųjį 

gydymą (žr. idėją). 

Be paramos teisės aktams gyvenimo baigties 

klausimais, dar vienas daug aptartas klausimas yra 

lengvųjų narkotikų dekriminalizavimas medicininiais 

tikslais. Visų pirma keli piliečiai ragina kanapes 

dekriminalizuoti medicininiais ir gydomaisiais tikslais 

(žr. idėją ir idėją). 

Platformoje aktyviai aptariamas siūlymas į mediciną 

įtraukti natūralias gydomąsias priemones, pavyzdžiui, 

fitoterapiją, homeopatiją ir pan., kurios papildytų 

tradicinę Vakarų mediciną (žr. idėjos pavyzdį). Be to, 

iškeliama ir būtinybė taikyti labiau holistinį požiūrį į 

mediciną (žr. idėjos pavyzdį). Šiuo atžvilgiu, teikinių 

autoriai taip pat teigia, kad nemedikamentinis gydymas 

gali būti labai naudingas pacientų sveikatai ir 

savarankiškumui (žr. idėjos pavyzdį). 

Kiti dalyviai pabrėžia, kad svarbu, kad medicinos 

praktika būtų grindžiama įrodymais ir kad būtų užtikrinta 

prieiga prie mokslinės informacijos siekiant kovoti su 

melagienomis sveikatos srityje (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Atsakas į COVID-19 

Pandemija neabejotinai paskatino domėtis sveikata ir ja 

rūpintis. Ji minima daugelyje platformoje paskelbtų 

idėjų. Dėl sveikatos priežiūros išteklių trūkumo, 

nesvarbu, ar tai būtų žmogiškieji ištekliai ligoninėse, 

kaukės ar vakcinos, kilo viešos diskusijos dėl to, kad ES 

turi būti strategiškai savarankiška sveikatos priežiūros 

srityje. Dar viena pritarimo sulaukusi idėja yra susijusi 

su savarankiškumu būtinųjų vaistų gamybos srityje 

(žr. idėją). 

Dalyviai plačiai aptaria COVID-19 padarinius ir apskritai 

mano, kad reikia atkurti racionalumu ir mokslu grįstą 

patikimumą ir pasitikėjimą medicina ir politika, 

atsižvelgiant į pandemijos metu plačiai platinamas 

klaidingas nuomones ir melagienas. Diskutuodami apie 

su COVID-19 susijusias priemones, platformoje 

dalyvaujantys piliečiai sutinka, kad visos COVID-19 

priemonės Europos Sąjungoje turėtų būti 

įgyvendinamos remiantis įrodymais, taip siekiant 

užtikrinti, kad sąnaudų ir naudos analizė kuo labiau 

atitiktų realybę (žr. idėją). Visų pirma vienas dalyvis 

įspėja, kad dėl medicinos įstaigų restruktūrizavimo, kad 

būtų atsižvelgta į COVID sergančius pacientus, neturi 

būti nesirūpinama kitomis ligomis sergančiais pacientais 

ar atidedamas jų gydymas (žr. idėją). Atsižvelgiant į tai, 

piliečiai palaiko mintį didinti medicinos personalo 

pajėgumus (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitų idėjų autoriai pabrėžia, kad reikia kurti įtraukias 

strategijas, kaip ES lygmeniu kovoti su būsimomis 

pandemijomis, apsaugant negalią turinčių asmenų 

teises (žr. idėją). Vienas iš pateiktų pasiūlymų – ištirti 

COVID-19 priemonių poveikį vyresnio amžiaus asmenų 

globos namų gyventojams ir darbuotojams įvairiose ES 

šalyse, kad būtų galima tiesiogiai iš pačių vyresnio 

amžiaus žmonių išgirsti apie jų patirtis, susijusias su 
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COVID-19 priemonėmis (žr. idėją). Be to, vienas pilietis 

ragina ištirti netiesioginę pandemijos žalą ir nematomą 

jos poveikį (žr. idėją). 

Keli dalyviai ragina teikti didesnę pagalbą psichikos 

sveikatos srityje, kad būtų galima įveikti socialines ir 

ekonomines pandemijos pasekmes, visų pirma jaunimui 

(žr. pavyzdžius: idėja ir idėja). Keletas renginių taip pat 

skirta šiai temai, pvz., Europos visuomenės sveikatos 

ateičiai po koronaviruso krizės (žr. renginį). 

Debatuose dėl skiepijimo programos atsiskleidžia 

prieštaringos nuomonės: vieni mano, kad skiepijimas 

turėtų būti privalomas visiems (žr. idėjos pavyzdį), kiti 

siūlo suteikti piliečiams laisvo pasirinkimo galimybę 

(žr. idėją). Dar vienas teikinio autorius tvirtina, kad 

skiepijimas neturėtų būti privalomas jaunimui, kad ES 

neturėtų jaunuolių „šantažuoti“ sudarydama 

„palengvintų“ tarptautinių kelionių galimybes mainais už 

pasiskiepijimą ir kad tuo atveju, kai reikalaujama PGR 

tyrimo, jis turėtų būti atliekamas nemokamai (žr. idėją). 

Taip pat siūloma, kad ES valstybės narės susitartų 

pripažinti atitinkamus PSO standartus ir nacionalinius 

dokumentus, patvirtinančius antikūnų kiekį (arba skiepą 

/ pakartotinį skiepą) (žr. idėją). Taip pat vyksta plačios 

diskusijos dėl žaliojo pažymėjimo, kuriose išsiskiria 

oponuojančios grupės: vieni ragina jį panaikinti 

(žr. idėjos pavyzdį) baimindamiesi, kad susiformuos dvi 

piliečių klasės (žr. idėją), ir siūlo Europai ginti teisę 

pasirinkti nesiskiepyti (žr. idėją), o kiti pritaria tokiam 

sveikatos pažymėjimui ir privalomai vakcinacijai, 

laikydami tokias priemones kolektyvinių pastangų įveikti 

virusą ir užtikrinti sveikatos priežiūros sistemų 

gyvybingumą dalimi (žr. idėjos pavyzdį). Viename iš 

teikinių kalbama apie procedūras, susijusias su skiepų 

pirkimu ES lygmeniu, ir raginama geriau atskleisti 

informaciją apie sutartis su farmacijos bendrovėmis ir 

užtikrinti didesnį jų skaidrumą (žr. idėją). 

Keli piliečiai ragina siekti didesnio solidarumo ir sukurti 

pasaulinę partnerystę bei finansavimo šaltinį, siekiant 

kovoti su ligomis ir jas likviduoti visame pasaulyje, taip 

pat teigia, kad Europa galėtų būti pasaulio lyderė 

kovojant su pandemijomis, vėžiu bei širdies ligomis ir 

juos įveikiant (žr. idėją). Vienas pilietis siūlo, kad 

Europos Komisija, bendradarbiaudama su Pasaulio 

sveikatos organizacija, skatintų sudaryti tarptautinį 

susitarimą, kuris suteiktų galimybę visame pasaulyje 

gaminti ir platinti vaistus pandemijų kontekste (žr. idėją), 

o kito teikinio autorius pabrėžia būtinybę skiepyti viso 

pasaulio gyventojus, kad būtų užkirstas kelias naujų 

atmainų atsiradimui (žr. idėją). Tuo pačiu metu teikinių 

autoriai siūlo imtis priemonių bendrovių patentams 

apsaugoti ir teigia, kad Europos Komisija galėtų atlikti 

svarbų tarpininkės ir ambasadorės vaidmenį (žr. idėją). 

 

 

 

Sveikata 
skaitmeniniame 
amžiuje 

Teikinių autoriai platformoje išsamiai aptaria 

technologijų indėlį į sveikatos priežiūrą, įskaitant 

neigiamą skaitmeninimo poveikį žmonių sveikatai. 

Daugeliui tai – tamsioji skaitmeninės revoliucijos pusė. 

Viena piliečių grupė nagrinėja galimybes ir grėsmes 

sveikatai, susijusias su pastaraisiais dešimtmečiais 

išaugusiu skaitmeninimu. Kelių idėjų autoriai Europos 

e. sveikatos sistemų skaitmeninimą, suderinamumą ir 

integravimą vertina kaip būdą piliečiams užtikrinti 

sąveikius sveikatos įrašus visoje ES (žr. idėjos pavyzdį). 

Dalyviai bendrai pabrėžia dirbtinio intelekto naudojimą ir 

svarbų duomenų vaidmenį (žr. idėjos pavyzdį). Tačiau 

kai kurie teikinių autoriai yra atsargūs ir akcentuoja tokių 

neskelbtinų duomenų pažeidžiamumą ir būtinybę tiek 

nacionaliniu, tiek Europos mastu apriboti sveikatos 

duomenų rinkinių dydį (žr. idėją). Pavyzdžiui, vienas 

pilietis ragina uždrausti nacionalines genomo duomenų 

bazes dėl didelės rizikos, kad bus pažeistos teisės į 

privatumą (žr. idėją). 

Kita vertus, labiau aptariama skaitmeninė 

priklausomybė ir siūloma priimti ES kovos su 

skaitmenine priklausomybe veiksmų planą (žr. idėją), o 

kai kurie teikinių autoriai siūlo pradėti rengti mokymus 

mokyklose ir vykdyti informacines kampanijas 

suaugusiesiems, kad būtų apribota skaitmeninė 

sąveika. Taip pat buvo nurodyta skaitmeninės 

priklausomybės ir ypač priklausomybės nuo vaizdo 

žaidimų problema (žr. renginį), siūlant, pavyzdžiui, 

internetinės savipagalbos programas. Kitos idėjos 

autorius siūlo į finansavimo prioritetus įtraukti fizinės 

veiklos tyrimus, o ryšium su e. sveikata, atkreipia 

dėmesį į skaitmeninius sprendimus, kurie padeda 

piliečiams išlikti fiziškai aktyviems, taip kovojant su 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/101377
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įvairiomis neaktyvumo nulemiamomis lėtinėmis ligomis 

(žr. idėją). 

 

 

Onkologinė priežiūra 

Vėžio tema platformoje minima dažnai, ypač kalbant 

apie prevenciją, taip pat apie socialines ir psichologines 

vėžio pasekmes (žr. idėjos pavyzdį). Dalyviai taip pat 

siūlo sutelkti išteklius kovai su vėžiu visoje ES (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Teikinių autoriai pabrėžia, kad reikia imtis ryžtingų 

veiksmų ankstyvosios diagnostikos, pavyzdžiui, 

atrankinės patikros, srityje. Europos Sąjungos prašoma 

tai remti (žr. pavyzdžius: idėja ir idėja). 

Kalbant apie vėžio prevenciją, vienoje idėjoje siūloma 

uždrausti soliariumus, kad būtų užkertamas kelias odos 

vėžio atsiradimo rizikai (žr. idėją), o kitas teikinių 

autorius akcentuoja vėžio prevencijos kaimo vietovėse, 

kurias vėžio prevencijos kampanijos retai pasiekia, 

svarbą (žr. idėją). Kai kurie dalyviai pabrėžia, kad 

skatinant sveiką vyrų gyvenimo būdą ir vėžio prevenciją 

kliūčių kelia lyčių stereotipai ir stigmatizavimas. Jie nori, 

kad ES parengtų tikslines sąmoningumo ugdymo 

kampanijas, visų pirma prostatos vėžio prevencijos 

klausimu (žr. idėją). 

 

 

Sveikatos priežiūros 
specialistai 

Dalyviai nurodė darbo sąlygų sveikatos priežiūros 

sektoriuje teminę sritį; tai susiję ne tik su sveikata, bet ir 

su migracija bei lytimi (žr., pavyzdžiui, skyrių dėl 

migracijos). Dalyviai pabrėžė sveikatos priežiūros 

sektoriuje dirbančių moterų indėlį ir būtinybę jas remti 

investuojant į lyderystės ir tobulinimosi programas 

(žr. idėją). 

Idėjose dėl sveikatos priežiūros specialistų atkreipiamas 

dėmesys į prastas darbo sąlygas šiame sektoriuje 

(žr. idėjos pavyzdį), ir apskritai reikalaujama pakelti 

atlyginimus ir pagerinti darbo sąlygas (žr. idėją). 

Pandemija taip pat padėjo atkreipti dėmesį į svarbų 

sveikatos priežiūros specialistų indėlį visuomenėje, 

kartais paskatino platesnes diskusijas apie esamų 

sveikatos apsaugos sistemų pobūdį ir privačiųjų 

subjektų vaidmenį šiame sektoriuje, įskaitant 

privatizavimo poveikį darbo sąlygoms (žr. idėją). 

Anot vienos idėjos, tinkamas būdas įvertinti visų 

savanorių pastangas ir poveikį COVID-19 pandemijos 

metu būtų metų paskelbimas Europos savanorių metais 

(žr. idėją). 

 

Lytinė ir 
reprodukcinė 
sveikata 

Platformoje pateiktose idėjose ir nurodytuose 

renginiuose raginama užtikrinti, kad kontracepcijos 

priemonės būtų įperkamos ir prieinamos visoms 

moterims (žr. renginį). Kai kuriose pateiktose idėjose 

siūloma viešosiose erdvėse nemokamai dalinti 

menstruacijų reikmenis, siekiant kovoti su vadinamuoju 

menstruacinių priemonių nepritekliumi (žr. idėjos 

pavyzdį). Kituose pasiūlymuose siūloma sumažinti arba 

panaikinti mokesčius, taikomus moterų sveikatos 

priežiūros produktams, pvz., higieniniams įklotams 

(žr. idėją). Be to, nurodoma, kad reikia atlikti daugiau 

mokslinių tyrimų moterų reprodukcinės sveikatos srityje 

ir kurti mažiau invazines moterų ir vyrų kontracepcijos 

priemones (žr. idėją), taip pat kiekvienoje šalyje leisti be 

recepto gauti „kito ryto“ tabletę. Platformoje taip pat 

užfiksuotos nuomonės, prieštaraujančios teisei į abortą 

(žr. idėją). 

Teikiniuose aptariamas poreikis skatinti lytinį švietimą 

vykdant lytinės sveikatos kampanijas laikantis 

paneuropinio požiūrio arba remiant šioje srityje aktyviai 

veikiančias nevyriausybines institucijas (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Berlyne vykusiame renginyje buvo aptartos ateities 

perspektyvos, ypač etiniai klausimai, susiję su dirbtiniu 

apvaisinimu in vitro (žr. renginį). Viename pasiūlyme 

nurodoma, kad reikėtų įsteigti ES remiamas ir 
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/254894
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218396
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https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190
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palaikomas lytinės sveikatos klinikas (žr. idėją), o 

kitame – pabrėžiama kovos su ŽIV svarba (žr. idėją). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742
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8 pav. Teminės srities „Sveikata“ idėjų žemėlapis. 1 dalis 
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9 pav. Teminės srities „Sveikata“ idėjų žemėlapis. 2 dalis 
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 Teminėje srityje „Tvirtesnė ekonomika, didesnis 

socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų 

kūrimas“ iki 2022 m. vasario 20 d. pateiktos 1 867 

idėjos, 2 037 komentarai ir 573 renginiai. Teikinių 

autoriai pabrėžia, jog svarbu, kad ES taptų įtraukesnė 

ir socialiai teisingesnė, ypač atsižvelgiant į COVID-19 

pandemiją, ir atkreipia dėmesį į kelis susijusius 

sunkumus, kuriuos jie mato, pavyzdžiui, paramos 

jauniems europiečiams trūkumą ir nepakankamą 

valstybių narių bendradarbiavimą. Vienas iš 

dažniausiai siūlomų mechanizmų, kuris padėtų Europą 

padaryti įtraukesnę ir socialiai teisingesnę, yra 

besąlyginių bazinių pajamų užtikrinimas visoje ES. 

Teikinių autoriai taip pat pateikė įvairių pasiūlymų, kaip 

skatinti ES ekonomikos augimą: nustatant ekonominę 

politiką, toliau stiprinant Europos bendrąją rinką, 

sutelkiant dėmesį į inovacijas ir skatinant bei remiant 

MVĮ ir strategines pramonės šakas. Be to, teikinių 

autoriai mano, kad žalioji ir skaitmeninė pertvarka 

suteikia galimybių kelti Europos darbuotojų kvalifikaciją 

ir prisitaikyti prie kintančios darbo rinkos, kad Europos 

ekonomika būtų konkurencinga ir savarankiškesnė. 

Įvairias idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 Įtraukesnė, socialiai teisinga Europa 

 Ekonomikos gaivinimas 

4. Tvirtesnė ekonomika, 
didesnis socialinis 
teisingumas ir aktyvesnis 
darbo vietų kūrimas 
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 Inovacijos – augimo skatintojos 

 Socialinė apsauga ir socialinis draudimas 

 Mokesčiai siekiant teisingos ekonomikos 

 Tolesnis Europos bendrosios rinkos 

stiprinimas 

 Darbo vietų kūrimo skatinimas 

 Iššūkiai dabartiniam ekonomikos modeliui 

 Vartotojų teisės ir apsauga 

 

Renginiai 
Buvo surengti keli dalyvaujamieji renginiai, kad 
piliečiai galėtų pareikšti savo nuomonę apie ES ir 
apie jiems rūpimus klausimus dėl ateities. 
Pavyzdžiui, Italijoje jaunimo praktiniame seminare 
dėl Europos ateities buvo surinkta keletas idėjų ir 
pasiūlymų, susijusių su tinkamų darbo sąlygų 
užtikrinimu bei kokybiškų darbo vietų kūrimu, ir 
pasiūlymų dėl kovos su visų formų diskriminacija, 
skurdu ir socialine atskirtimi (žr. renginį). Panašiai, 
Portugalijoje įvykusiame nacionaliniame 
Konferencijos dėl Europos ateities renginyje 
diskutuota apie tai, kaip sukurti darnesnę ir labiau 
socialinę Europą vykdant giluminius pokyčius (žr. 
renginį). Konferencijoje „Bulgarų balsai už Europą“ 
buvo nagrinėjami klausimai, su kuriais nacionaliniu 
ir Europos lygmenimis susiduria turizmo pramonė 
(žr. renginį). Buvo surengti keli renginiai, 
pavyzdžiui, dalyvaujamasis praktinis seminaras, 
skirti darniam turizmui ir vietos kultūros paveldo 
išsaugojimui ir valorizacijai (žr. renginio pavyzdį). 

Pilietinės visuomenės specialistų grupė dalyvavo 
diskusijoje dėl ekonominio bendradarbiavimo ir 
perspektyvų, kad klasteriai galėtų padėti sutrumpinti 
kelią tarp pasaulinių vertės grandinių, gamybos ir 
naudojimo (žr. renginį). 

Europos kovos su skurdu tinklas surengė renginį, 
kuriame buvo aptartas tinklo pozicijos dokumentas, 
kuriame išdėstyti septyni pagrindiniai prioritetai 
siekiant užtikrinti, kad ES atliktų svarbų vaidmenį 
šalinant pagrindines skurdo ir nelygybės priežastis. 
Šis renginys, be kita ko, yra raginimas sukurti labiau 
socialinę Europą visų sričių ES politikoje ir užtikrinti 
geresnę žmogaus teisių ir lygybės apsaugą (žr. 
renginį). 

Lenkijoje įvykusiame studentų praktiniame 
seminare aptarta, ar įmanoma nustatyti minimalųjį 
darbo užmokestį ES lygmeniu. Studentai pateikė 
įvairių pasiūlymų: nuo aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo visoje ES iki 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir minimaliojo 

darbo užmokesčio nustatymo tam tikroms 
profesijoms (žr. renginį). Danijoje įvyko renginys, 
kuriame taip pat aptarta, ar ES turėtų nustatyti 
minimalųjį darbo užmokestį (žr. renginį). 

Buvo surengtas tarpvalstybinis hakatonas 
profesinio judumo, tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo, sanglaudos ir atsparumo 
klausimais, visų pirma atsižvelgiant į COVID-19 
pandemiją (žr. renginį). Liuksemburge buvo 
surengtas dar vienas hakatonas, kuriame jaunieji 
verslininkai aptarė savo ateities viziją. Kai kurios 
pagrindinės idėjos – investuoti į skaitmeninimą ir 
skaitmeninius įgūdžius, moterų verslumą ir skatinti 
darnų vystymąsi bei remti įmones, kurios daro 
teigiamą poveikį mūsų visuomenei (žr. renginį). 

Įtraukesnė, socialiai 
teisinga Europa 

Šioje teminėje srityje daugiausia idėjų užregistruota 

kalbant apie siekį sukurti įtraukią ir socialiai teisingą 

ekonomiką Europoje. Šia tema siekiama stiprinti 

socialinę sanglaudą, kuri yra stiprios ekonomikos 

kūrimo priemonė (žr. idėją). Daugelyje šios temos idėjų 

iš esmės raginama išplėsti Europos socialinių teisių 

ramstį (žr. labai palaikomos idėjos pavyzdį) ir laikytis 

vieningo ES požiūrio į socialinę apsaugą, pradedant 

vaikų auginimu bei šeima ir baigiant teise į prieinamą 

būstą bei pensijų politika (žr. renginio pavyzdį). Kiti 

teikinių autoriai aptaria Europos socialinių teisių ramstį 

kaip kelrodį siekiant socialinės Europos ir ragina 

nustatyti minimalius tikslus užimtumo, skurdo 

mažinimo ir švietimo bei įgūdžių srityse (žr. idėją). Kita 

vertus, kai kurie teikinių autoriai teigia, kad darbo teisė, 

socialinės gerovės ir pensijų sistemos ir toliau turėtų 

priklausyti kiekvienos valstybės narės kompetencijai 

(žr. idėją). 

Keletas teikinių autorių platformoje ragina kurti socialiai 

teisingesnę Europą – to būtų galima pasiekti, 

pavyzdžiui, sukuriant socialinės lygybės vertinimo 

indeksą (žr. idėjos pavyzdį). 

Viena iš labiau aptariamų šios temos potemių – 

siekiant užtikrinti lyčių lygybę reikia plėtoti politiką 

instituciniu lygmeniu, taip pat kultūros ir švietimo 

lygmenimis (žr. idėjos pavyzdį). Vienas iš pasiūlymų – 

nustatyti lyčių kvotas vadovaujamoms pareigoms 

įmonėse (žr. idėją). Konkrečiai, pateiktos idėjos 

lygybės politikos klausimu yra susijusios su 

sprendimais dėl vaiko priežiūros atostogų (žr. idėją) ir 
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/138568
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lygiomis galimybėmis įsidarbinti (žr. idėją). Panašiai, 

vienoje podiumo diskusijoje buvo nagrinėjami iššūkiai, 

su kuriais verslo aplinkoje susiduria verslininkės, darbo 

užmokesčio skirtumai, finansavimo galimybės ir 

atkreiptas dėmesys į gerosios praktikos pavyzdžius 

vietos ir nacionaliniu lygmenimis (žr. renginį ir renginį). 

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į moterų dirbamą 

mažų garantijų darbą COVID-19 laikotarpiu (žr. idėją ir 

idėją). 

Kitos idėjos apima, pavyzdžiui, raginimą užtikrinti lyčių 

lygybę architektūros ir civilinės inžinerijos srityse (žr. 

idėją). Viena iš platformoje užregistruotų idėjų – 

skatinimas priimti Vienodo požiūrio direktyvą siekiant 

užtikrinti vienodą požiūrį visose gyvenimo srityse (žr. 

idėją). Kitose susijusiose idėjose kalbama apie kovos 

su seksualine prievarta ir smurtu šeimoje priemones, 

visų pirma raginant vykdyti paramos aukoms 

iniciatyvas, pavyzdžiui, naudojant mobiliąją programėlę 

(žr. idėją). 

Kitoje potemėje, kurioje skatinama kurti įtraukesnę 

Europą, daug teikinių autorių aptaria poreikį palengvinti 

žmonių su negalia įtrauktį, pavyzdžiui, išplečiant 

nacionalinių neįgaliojo pažymėjimų galiojimą visoje ES 

(žr. idėją) ir gerinant turistinių vietovių prieinamumą (žr. 

idėją ir renginį). Taip pat pritariama tam, kad būtų 

sukurtas žmonių su negalia socialinis tinklas (žr. idėją). 

Be to, kai kuriose idėjose ypač daug dėmesio skiriama 

miestų planavimui, siūlant padaryti taip, kad viešosios 

erdvės taptų palankios kartų mainams per parkus, 

kultūros centrus ir kt. (žr. idėjos pavyzdį). Tokie 

pasiūlymai taip pat buvo išdėstyti keliose idėjose, 

iškeltose Ispanijoje įvykusiame renginyje, kuriame 

piliečiai buvo skatinami pasidalyti nuomonėmis apie tai, 

kaip jie pagerintų savo miestą, jeigu eitų mero pareigas 

(žr. renginį). 

Panašiai, keliose idėjose pasisakoma už tvarius 

urbanistinius principus, pagal kuriuos miestai, kuriuose 

užtikrinama gera gyvenimo kokybė, būtų atsparios ir 

socialiai teisingos Europos ekonomikos pagrindas, 

įskaitant vietos įmonių ir vietos ekonomikos skatinimą, 

galimybes naudotis viešuoju transportu, gerą oro 

kokybę ir t. t. (žr. idėją ir idėją). 

Pritariama poreikiui padėti žmonėms, gyvenantiems 

žemiau skurdo ribos, ir poreikiui mažinti nelygybę (žr. 

idėjos pavyzdį). Keliose idėjose taip pat pabrėžiama, 

kad reikia dėti daugiau pastangų sprendžiant 

benamystės problemą (žr. idėjos pavyzdį) ir rengiant 

romų mažumų integracijos strategijas (žr. renginį ir 

renginį), tačiau pareikštos ir šiek tiek skeptiškesnės 

nuomonės (žr. idėją). 

Keliose idėjose aptariamas poreikis įtvirtinti teisę 

atsijungti (žr. idėjos ir idėjos pavyzdžius). 

Dar vienoje idėjoje siūloma pailginti mėlynųjų kortelių 

galiojimą trečiųjų šalių piliečiams pasibaigus jų 

pirmajam darbui (žr. idėją). 

Ekonomikos 
gaivinimas 

Ekonomikos gaivinimas yra viena iš temų, kurioje 

užregistruotas aktyviausias dalyvavimas. Platformos 

dalyviai pasidalijo savo nuomonėmis, kad vienas iš 

ekonomikos gaivinimo būdų yra vidaus rinkos 

stiprinimas siekiant padidinti jos konkurencingumą ir 

paskatinti inovacijas (žr. idėją). Keletas dalyvių taip pat 

pritaria tam, kad siekiant teisingo ekonomikos 

atsigavimo būtų atnaujinta Europos visuomenės 

sutartis (žr. idėją). Be to, kad būtų sukurta Europos 

socialinė rinkos ekonomika, vienas pilietis skatina 

stiprinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas (žr. 

idėją). 

Kelių platformoje pateiktų komentarų ir idėjų autoriai 

reiškia susirūpinimą dėl didėjančios valstybės skolos 

ES (žr. idėjos pavyzdį ir renginį): aptaria Europos 

Centrinio Banko (ECB) vaidmenį, ragina peržiūrėti 

Stabilumo ir augimo pakto taisykles (žr. idėją), be kita 

ko, teisės aktus dėl einamosios sąskaitos disbalanso 

(žr. idėjos pavyzdį) ir apskritai išplėsti bei sustiprinti 

ECB įgaliojimus (žr. idėją ir idėją). 

Diskusijose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas ES 

ekonomikos gaivinimo planui; jose teikinių autoriai 

akcentavo solidarumo iššūkį, su kuriuo susiduria ES 

šalys, ir aptarė iššūkius, susijusius su lėšų 

panaudojimu (žr. idėjos pavyzdį ir renginį). Be to, 

teikinių autoriai pabrėžia, kad ekonomikos gaivinimo 

planai turi būti įgyvendinami griežtai, veiksmingai ir 

skaidriai (žr. idėjos pavyzdį). 

Teikinių autoriai dažnai siūlo ir itin svarbiomis ES 

ekonomikos gaivinimui laiko idėjas, orientuotas į vietos 

vartojimo ir gamybos skatinimą, MVĮ atliekant 

ekonomikos augimo varomosios jėgos vaidmenį. Dėl 

šios priežasties piliečiai pabrėžia, kad reikia pašalinti 

biurokratines kliūtis įmonėms (žr. idėjos pavyzdį ir 
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renginį) ir supaprastinti biurokratines procedūras 

užsienio startuoliams (žr. idėją). Be to, dalyviai siūlo, 

kad ES fondai taip pat būtų skirti MVĮ (žr. idėjos 

pavyzdį). Atsižvelgiant į tai, kad ši tema plati, pateikta 

nemažai raginimų didinti prekių gamybą ES užuot jas 

importavus (žr. idėją ir idėją). Kad būtų skatinamas 

didesnis vietos gaminių vartojimas, vienas teikinio 

autorius siūlo nurodyti internetu parduodamų prekių 

kilmę (žr. idėją). 

Kalbant apie ekonomikos gaivinimo strategijas, 

sanglauda pabrėžiama kaip esminė vertybė kartu su 

internetinėmis socialinėmis teisėmis ir jaunimo 

užimtumo poreikių tenkinimu (žr. renginį). Pavyzdžiui, 

investicijos į ateities kartas taip pat pristatomos kaip 

strategija ekonomikai atgaivinti po COVID-19 krizės 

(žr. idėją). 

Panašiai, kalbant apie COVID-19, teikinių autoriai 

aptaria poreikį finansuoti galimas būsimas pasirengimo 

pandemijai priemones (žr. idėjos pavyzdį). Šiuo 

klausimu pateikta ir idėja, susijusi su nepakankamo 

sveikatos priežiūros specialistų skaičiaus Europoje 

problemos sprendimu (žr. idėją). Be to, teikinių autoriai 

pabrėžia, kad svarbu skirti viešąsias lėšas 

smulkiesiems gamintojams ir prekiautojams, kad jie 

galėtų kompensuoti visus nuostolius, patirtus dėl 

uždarymo pandemijos metu (žr. idėją). 

Inovacijos – augimo 
skatintojos 

Daug teikinių šioje teminėje srityje parodė, kad 

inovacijos yra svarbus Europos ekonomikos turtas. 

Teikinių autoriai siūlo skatinti augimą investuojant į 

aukštųjų technologijų tyrimus, įgūdžius, žinias ir patirtį 

(dirbtinį intelektą, blokų grandinę, nanotechnologijas, 

energijos kaupimą, laboratorijoje auginamą mėsą ir 

t. t.). Kai kuriose idėjose aptariamas perėjimas nuo 

išlaidų mažinimo prie žinių didinimo, atveriant 

galimybes Europos žinių ekonomikai įsitvirtinti (žr. idėją 

ir idėją). Be to, kelių idėjų autoriai nurodo, kad reikia 

siekti technologinio nepriklausomumo, pavyzdžiui, 

plėtojant ES techninės įrangos gamybos pajėgumus ir 

mažinant jos pramoninę ir komercinę priklausomybę 

nuo ES nepriklausančių šalių (žr. idėjos pavyzdį). 

Dažniausiai pasikartojančios šios temos idėjos 

susijusios su poreikiu remti mažąsias ir vidutines 

įmones (žr. idėjos pavyzdį) ir skatinti verslumą 

(žr. idėją). Iš tiesų, vienu iš svarbių inovacijų variklių 

apskritai laikomas startuolių ir mažųjų ir vidutinių 

įmonių (MVĮ) finansavimas (žr. idėjos pavyzdį). Kalbant 

praktiškai, teikinių autoriai siūlo remti MVĮ, pavyzdžiui, 

per ES fondą, kuris teiktų MVĮ pradinį kapitalą 

(žr. idėją), arba Europos MVĮ skirtą internetinę 

prekybos platformą (žr. idėją). Kitas dalyvis atkreipia 

dėmesį į Kinijos vystymąsi įgyvendinant kapiliarinius 

inovacijų ir augimo centrus, kartu taikant palankias 

administracines ir fiskalines taisykles, kuriomis 

skatinamos investicijos ir startuolių augimas. Šis 

dalyvis ragina atsižvelgiant į tokius pavyzdžius 

persvarstyti Europos politiką (žr. idėją). Be to, pagal 

vieną iš idėjų siūloma taikyti palankų apmokestinimą 

startuoliams pažangiųjų technologijų sektoriuose 

(žr. idėją). 

Didelėje dalyje teikinių taip pat pabrėžiama galimybė 

steigti įmones mažuose Europos miesteliuose ir 

pasienio regionuose (žr. idėjos pavyzdį ir renginį), taip 

pat pasinaudojant nuotolinio darbo galimybe (žr. idėją). 

Keliose idėjose pasisakoma už decentralizaciją ir 

sustiprintą vietos valdymą (žr. idėją ir renginį), be kita 

ko, atsižvelgiant į regionų teritorinių skirtumų mažinimą 

ir protų nutekėjimą, su kuriuo susiduria daugelis 

regionų (žr. renginį). Panašia tema buvo surengtas 

renginys apie tai, kaip išlaikyti jaunimą kaimo vietovėse 

ir mažesniuose miestuose. Be to, keliuose renginiuose 

buvo aptartos galimybės valorizuoti teritorijų plėtrą 

vietos lygmeniu siekiant skatinti darnų turizmą 

(žr. renginį ir renginį). 

Nepaprastai svarbiomis laikomos investicijos į 

mokslinius tyrimus ir švietimą (žr. idėją ir renginį), 

remiamas dalijimasis žiniomis per atvirą laboratorijų 

tinklą arba Europos infrastruktūros agentūrą (žr. idėją). 

Pagal vieną iš labai palaikomų idėjų ES raginama 

laikytis savo pažado 3 % BVP skirti moksliniams 

tyrimams ir inovacijoms (žr. idėją). Kitame pasiūlyme 

aptariamas „Spotify“ analogas mokslo srityje – lengvai 

prieinama duomenų bazė, kurioje būtų kaupiami 3D 

spausdinimo modeliai (žr. idėją), e. mokymosi 

medžiaga ir mokomosios programos, kuriose surinkta 

tarptautinė profesinio mokymo geroji praktika 

(žr. idėją). Kalbant apie mokslinius tyrimus, vienas iš 

pasiūlymų – supaprastinti patentų išdavimą sukūrus 

patentų fondą (žr. idėją). Taip pat raginama įsteigti 

Europos sveikatos vyriausiąją instituciją, kuri turėtų 

skatinti viešuosius ir privačiuosius mokslinius tyrimus 
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sveikatos srityje (žr. idėją). Be to, vienas pilietis 

pasisako už tai, kad siekiant skatinti inovacijas jos būtų 

remiamos užtikrinant didesnę standartizacijos laisvę, 

kad būtų sumažinta teisinė atsakomybė už 

novatoriškus metodus, kuriais siūlomi alternatyvūs 

sprendimai (žr. idėją). Pateikta daug pasiūlymų, kaip 

skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas siekiant 

Europoje plėtoti bazines didelio poveikio technologijas 

(žr. idėją). 

Iš kitų idėjų matyti, kad skaitmeninė ekonomika laikoma 

būtina inovacijų ir augimo sąlyga – vyksta diskusijos 

dėl kriptovaliutų (žr. idėjos pavyzdį) ir vietos 

skaitmeninių valiutų, kurios būtų lygiagrečios eurui (žr. 

idėjos pavyzdį). Kalbant apie kriptovaliutas, teikinių 

autoriai mano, kad piliečiams apsaugoti reikalingas 

reguliavimas (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie aplinką, klimato kaitą ir žaliąją pertvarką 

kartu aptariami ir inovacijų bei augimo klausimai (žr. 

idėją). Tokių idėjų kaip idėjos dėl poveikio klimatui 

neutralizavimo tikslų ir vadovaujamo vaidmens, kurį ES 

galėtų atlikti kuriant (pasaulinę) žaliąją ekonomiką ir 

investuojant į ją, yra visoje platformoje (žr. idėjos 

pavyzdį). Pavyzdžiui, vienas pilietis siūlo žaliąją 

pertvarką papildyti pramonės politikos plano tikslų 

stebėjimu, taikant kiekybinius rodiklius Europos 

pramonės strategijai stebėti lyginant pasauliniu mastu 

(žr. idėją). Be to, vienas dalyvis pabrėžia galimybę 

naudoti dirbtinį intelektą siekiant padidinti įmonių 

energijos vartojimo efektyvumą (žr. idėją). 

Keliose idėjose aptariamas praktinis žaliosios 

ekonomikos įgyvendinimas, pavyzdžiui, investuojant į 

ekologinį ūkininkavimą ir iniciatyvas „nuo lauko iki 

stalo“ (žr. idėją). Kitas dalyvis siūlo sukurti žalesnę 

ekonomiką ir kartu spręsti aprūpinimo maistu klausimą 

naudojant pažangias žemės ūkio technologijas (žr. 

idėją). 

Vis dėlto vienas pilietis aiškina, kad įgyvendinant žaliąjį 

kursą turėtų būti užtikrinta, kad naujos priemonės 

nedarytų neigiamo poveikio ES piliečiams (žr. idėją). 

Kalbant apie verslą, keliose idėjose aptariamos 

priemonės, kuriomis siekiama skatinti ir remti įmones 

pereinant prie žaliosios ekonomikos (žr. renginį), 

pavyzdžiui, nustatant aiškius ir privalomus tikslus 

konkretiems sektoriams (žr. idėją), kartu užkertant kelią 

įmonėms taikyti „žaliojo smegenų plovimo“ strategijas 

(žr. idėją). 

Kituose pasiūlymuose kaip būdas skatinti novatoriškas 

technologijas nurodomas orlaivių ir erdvėlaivių 

pramonės stiprinimas, pavyzdžiui, didinant Europos 

kosmoso agentūros (EKA) finansavimą (žr. idėją ir 

idėją). 

Socialinė apsauga ir 
socialinis draudimas 

Dažniausiai besikartojanti potemė, kurios kelios idėjos 

itin remiamos ir komentuojamos, yra susijusi su 

besąlyginėmis bazinėmis pajamomis, kuriomis 

siekiama užtikrinti, kad kiekvienas asmuo galėtų 

dalyvauti visuomenės gyvenime (žr. idėją ir idėją). Šalia 

besąlyginių bazinių pajamų, kitas dažnai teikiamas 

raginimas yra imtis priemonių (jaunimo) nedarbo 

problemai spręsti, pavyzdžiui, stiprinti įgūdžių ugdymo 

programas (žr. idėjos pavyzdį) ir sukurti Europos 

užimtumo fondą (žr. idėją). Jaunimo nedarbo tema taip 

pat nagrinėjama kitose teminėse srityse. 

Su šia poteme susijusi ir grupė panašių idėjų, kurių 

autoriai aptaria pajamų skirtumus ES, siūlo riboti 

atlyginimų skirtumus toje pačioje bendrovėje (žr. idėjos 

pavyzdį), taip pat bendrai ragina imtis daugiau 

priemonių siekiant kovoti su skurdu Europoje ir užkirsti 

jam kelią (žr. idėjos pavyzdį). Vienas dalyvis pakartoja, 

kad socialinių išmokų finansavimas turi turėti tvirtą 

ekonominį pagrindą (žr. idėją). 

Kalbėdami apie senėjančią visuomenę, kai kurie 

dalyviai pabrėžia, kad reikia spręsti ilgalaikės sveikatos 

priežiūros klausimus, siekiant užtikrinti vyresnio 

amžiaus asmenų saugumą ir orumą (žr. idėją), taip pat 

spręsti socialinės izoliacijos senatvėje problemą (žr. 

idėją). Jie nori skatinti kartų solidarumą, kad vyresnio 

amžiaus karta neliktų nuošalyje (žr. idėją). Vienas 

dalyvis taip pat ragina panaikinti skaitmeninę atskirtį 

tarp vyresnio amžiaus žmonių, užtikrinti, kad jie turėtų 

įgūdžių, reikalingų viešojo administravimo 

formalumams atlikti, ir galėtų naudotis socialiniais ir 

sveikatos ištekliais, bendra informacija ir dalyvauti 

kultūrinėje veikloje (žr. idėją). 

Be to, daug teikinių autorių aptaria visose ES 

valstybėse narėse suderintos pensijų politikos ir 

pensijų poreikį (žr. idėjos pavyzdį) ir siūlo sukurti 

vieningą pensijų sistemą, kad piliečiai galėtų judėti iš 

vienos šalies į kitą (žr. idėjos pavyzdį). Dalyviai taip pat 

siūlo pensijų reformas (žr. idėjos pavyzdį). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/211829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/217570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/172129
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1289
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/195130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224963
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248590
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125765
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162365
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224831
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/196153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/57190
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/203017
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/252884
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/201829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143490
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160876
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143552
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/121111
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Kitomis idėjomis siekiama spręsti vaikų ir vyresnio 

amžiaus asmenų skurdo problemą (žr. idėjos pavyzdį). 

Moterims pensininkėms kyla didesnė skurdo rizika, nes 

joms paprastai tenka prižiūrėti kitus šeimos narius, o 

tokie darbo metai neįskaičiuojami į jų pensijas 

(žr. idėją). 

Dar viena teikinių autorių aptariama potemė, susijusi su 

socialine apsauga – teisė į prieinamą, įperkamą būstą 

(žr. idėjos pavyzdį). Vienas dalyvis taip pat ragina teikti 

paskatas kovoti su dabartiniu demografiniu nuosmukiu, 

taikant mokesčių kredito priemonę, skirtą sumažinti 

mažas pajamas gaunančioms jaunoms šeimoms 

tenkančią finansinę naštą (žr. idėją).Kiti dalyviai 

apskritai ragina ES ir jos valstybes nares atsižvelgti į 

demografines permainas (žr. idėjos pavyzdį) ir siūlo 

šiuo tikslu įsteigti įstaigą (žr. idėją). 

Galiausiai, pateikta ir daugiau su administraciniais 

procesais susijusių idėjų, pavyzdžiui, dėl skaitmeninės 

(bendros visoje ES) socialinio draudimo kortelės 

įdiegimo ir į kitą valstybę narę persikeliantiems 

europiečiams skirtų perkeliamų socialinių teisių; tai 

aptarta ir kitose platformos teminėse srityse (žr. idėjos 

pavyzdį). Be to, vienas teikinio autorius pasisako už 

demokratinį skaitmeninį eurą ir visuotinį bazinį 

dividendą, kuris galėtų būti finansuojamas iš pajamų, 

kurias ECB gauna iš obligacijų ir akcijų, įgytų vykdant 

atvirosios rinkos operacijas, naudojantis 

skaitmeninėmis licencijomis arba vykdant tiesiogines 

investicijas (žr. idėją). 

Mokesčiai siekiant 
teisingos 
ekonomikos 

Vienoje iš svarbių temų pateikiama pasiūlymų dėl 

socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo 

taikant fiskalines taisykles. 

Daugelyje pateikiamų idėjų raginama siekti didesnio 

mokesčių teisingumo, sąžiningo apmokestinimo ir 

kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Siūloma, be kita ko, 

imtis kovos su mokesčių vengimu priemonių, įvedant 

finansinių sandorių mokestį (žr. idėją). Daug dalyvių 

pateikia idėjų, kaip suderinant fiskalines taisykles ir 

minimalųjį darbo užmokestį visose valstybėse narėse 

išvengti „socialinio dempingo“ (žr. idėjos ir idėjos 

pavyzdžius). Viena iš itin komentuojamų ir palaikomų 

idėjų yra susijusi su pasaulinio arba ES minimalaus 

mokesčio įvedimu siekiant spręsti mokesčių rojų 

problemą (žr. idėją); taip pat siūloma skatinti Europos 

tiesioginio apmokestinimo konvergenciją (žr. idėją). 

Pagal kitą idėją siūloma peržiūrėti mokesčių tikslais 

nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų 

sąrašo sudarymo metodiką (žr. idėją). Daugelis teikinių 

autorių kelia klausimą, kaip veiksmingai apmokestinti 

dideles technologijų įmones ir skaitmenines 

korporacijas (žr. idėjos pavyzdį ir renginį). 

Didelėje idėjų grupėje pritariama mokesčių suderinimui 

ir fiskalinės sąjungos sukūrimui, kad būtų užtikrintas 

geresnis turto paskirstymas Europos visuomenei 

(žr. idėjos pavyzdį). Šiuo atžvilgiu skaitmeninėje 

platformoje akcentuojamos įvairios galimos 

apmokestinimo priemonės, kuriomis būtų siekiama 

įtraukios ir sąžiningos ekonomikos (žr. idėjos pavyzdį). 

Apmokestinimo idėjas šiuo metu galima suskirstyti kaip 

nurodyta toliau. Pirma, tai mokesčių priemonės, 

kuriomis siekiama skatinti sąžiningą įmonių 

konkurenciją, pavyzdžiui, bendra e. prekybai taikoma 

pridėtinės vertės mokesčio (PVM) sistema arba 

reikalavimas, kad įmonės mokėtų PVM tik savo šalyse 

(žr. idėją). Antra, tai apmokestinimas, susiję su aplinka 

ir klimato kaita, be kita ko, raginant nustatyti ES 

pasienio anglies dioksido korekcinį mechanizmą 

(žr. idėjos pavyzdį) (arba tvarumo mokestį (žr. idėjos 

pavyzdį). Bendri mokesčiai, pavyzdžiui, anglies 

pėdsako apmokestinimas, taip pat laikomi priemone 

nelygybei tarp ES šalių mažinti ir bendrosios rinkos 

veikimui gerinti (žr. idėją). Šiuo atžvilgiu buvo 

surengtas renginys, kuriame aptartas poreikis 

reformuoti valstybėse narėse taikomas ES biudžeto 

taisykles, kad būtų užtikrintas tvarus ekonomikos 

atsigavimas po COVID pandemijos ir viešosios 

investicijos, reikalingos žaliajai ir skaitmeninei 

pertvarkai (žr. renginį). 

Trečia, tai raginimas apmokestinti vartojimo prekes 

remiantis gamybos sąlygomis (darbo jėgos, žaliavų, 

darbo užmokesčio), kad, užuot skatinus laisvąją 

prekybą, būtų skatinama sąžininga prekyba (žr. idėjos 

pavyzdį). Paskutinė apmokestinimo priemonių grupė 

apima įvairias sritis, pradedant mokesčiais, kuriais 

siekiama skatinti lyčių lygybę, raginant leisti taikyti 

nulinį arba lengvatinį PVM tarifą moterų higienos 

prekėms (žr. idėją). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/114346
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/153486
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/233179
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/260008?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=demograph
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/136657?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=demograph&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251337
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173784
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/97318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/121839
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
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Tolesnis Europos 
bendrosios rinkos 
stiprinimas 

Keli teikiniai susiję su poreikiu toliau stiprinti Europos 

bendrąją rinką, daugiausia dėmesio skiriant 

ekonominei politikai, atsižvelgiant į tai, kad Komisija vis 

daugiau dėmesio skiria kitoms politikos sritims (žr. 

idėjos pavyzdį ir renginį). Iš tiesų daugelis dalyvių 

mano, kad ES bendroji prekių, paslaugų, kapitalo ir 

žmonių rinka yra vertingesnis ES turtas (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Kai kuriuose teikiniuose pabrėžiama vietos ekosistemų 

sujungimo visoje Europoje vertė ir svarba, nes jos 

padeda plėtoti įvairių formų ekspertines žinias ir 

praktinę patirtį (žr. idėją). 

Be to, daugelyje teikinių nurodoma, kad, atsižvelgiant į 

gerokai padidėjusias konteinerių vežimo išlaidas, ES 

turi progą grąžinti tarptautinių įmonių gamyklas, 

pavyzdžiui, gaminančias mikrolustus, kurios dėl 

mažesnių gamybos sąnaudų anksčiau buvo perkeltos į 

Azijos šalis (žr. idėją ir idėją). Vienas pilietis siūlo pagal 

Europos įmonių politiką plėtoti tokią ekonominę politiką, 

kuria būtų siekiama pritraukti pasaulines įmones į ES, 

taikant vienodą apmokestinimą visoje ES (žr. idėją). 

Apskritai idėjose pakartojama, kad valstybės narės 

turėtų gerinti galiojančios acquis vykdymo užtikrinimą 

ekonomikos srityje, vengdamos protekcionizmo, kad 

bendroji rinka taptų patrauklesnė ir konkurencingesnė 

(žr. idėjos pavyzdį). Kitomis idėjomis raginama stiprinti 

ECB funkcijas (žr. idėjos pavyzdį), apriboti lobistinius 

interesus ES (žr. idėjos pavyzdį) ir stiprinti 

tarpvalstybines tarpusavio sąsajas. Taip pat gerinti 

jungtis su kaimo vietovėmis (žr. idėją). 

Bendri mokesčiai, pavyzdžiui, anglies pėdsako 

apmokestinimas ir valiuta, laikomi priemone nelygybei 

tarp ES šalių mažinti ir bendrosios rinkos veikimui 

gerinti (žr. idėją). Šiuo atžvilgiu buvo surengtas 

renginys, kuriame aptartas poreikis reformuoti 

valstybėse narėse taikomas ES biudžeto taisykles, kad 

būtų užtikrintas tvarus ekonomikos atsigavimas po 

COVID pandemijos ir viešosios investicijos, reikalingos 

žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai (žr. renginį). 

Vienas dalyvis pakartoja, kad siekiant pagerinti 

tarpvalstybinės prekybos veikimą turėtų būti suderintos 

vidaus rinkos taisyklės. Be to, MVĮ augimo ir plėtros 

perspektyvos turėtų būti įvertintos atlikus poveikio MVĮ 

tyrimą, siekiant užtikrinti, kad reglamentai atitiktų 

realius verslininkų ir piliečių poreikius (žr. idėją). 

Keliose idėjose atkreipiamas dėmesys į turizmą, kaip 

strateginį Europos ekonomikos augimo sektorių 

(žr. idėją). 

Galiausiai vienoje idėjoje pritariama tam, kad 

ekonomiškai naudinga būtų kaip Europos kalbą vartoti 

esperanto (žr. idėją). 

 

Darbo vietų kūrimo 
skatinimas 

Svarstydami, kaip paskatinti darbo vietų kūrimą, 

teikinių autoriai nurodo įvairius aspektus: nuo poreikio 

kelti darbuotojų kvalifikaciją iki prisitaikymo prie 

kintančios darbo rinkos ir nuo būtinybės spręsti jaunimo 

nedarbo problemą iki prisitaikymo prie dėl COVID-19 

susidariusių sąlygų. 

Teikinių autoriai pabrėžia, kad svarbu remti jaunimą, 

ypač kiek tai susiję su patekimu į darbo rinką 

(žr. renginio pavyzdį). Jaunimo nedarbas yra 

svarbiausias šios temos klausimas (žr. idėjos pavyzdį); 

teikinių autoriai visų pirma nurodo nesimokantį, 

nedirbantį ir mokymuose nedalyvaujantį jaunimą 

(NEET) (žr. idėją). Dalyviai atkreipia dėmesį į tai, kad 

pradedantiesiems darbuotojams skirtos darbo vietos 

jiems yra neprieinamos, nes, paradoksalu, norint jas 

užimti reikia darbo patirties (žr. idėją). Vienoje idėjoje 

siūloma į akademinę mokymo programą įtraukti kai 

kuriuos dalykinius įgūdžius, kad būtų stiprinami į 

profesinę veiklą orientuoti įgūdžiai (žr. idėją). Taip pat 

daug dėmesio skiriama karjeros raidai, raginant rengti 

programas ir priemones, kurios palengvintų patekimą į 

ES darbo rinką, numatant stažuotes įvairiose 

valstybėse narėse ir internetinę laisvų darbo vietų 

platformą (žr. idėjos pavyzdį). Pavyzdžiui, projektu 

„Įgūdžių tobulinimo kryptys“ siekiama, kad Europos 

socialinėje rinkoje daugiausia dėmesio būtų skiriama 

mokymo ir mokymosi galimybėms (žr. idėją). 

Be to, platformoje taip pat siūloma akademines 

kvalifikacijas pritaikyti darbo rinkai, o tai savo ruožtu 

pagerintų studentų galimybes įsidarbinti (žr. idėją). 

Siekiant spręsti kvalifikuotų darbuotojų trūkumo ir 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125735
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/250373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249977
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160975
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/235522
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157609
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165067
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/215854
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261036
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202060
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
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apskritai su darbo rinkos skaitmeninimu susijusių 

įgūdžių trūkumo problemą (žr. idėją), vienas dalyvis 

siūlo sudaryti palankesnes sąlygas užsienyje įgyto 

mokymo pripažinimui (žr. idėją). Kitoje su inovacijų 

tema susijusioje idėjų grupėje raginama kurti darbo 

vietas atsižvelgiant į žaliąją ir skaitmeninę pertvarką 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Kita vertus, dalyviai taip pat pabrėžia, kad reikia suteikti 

daugiau profesinio tobulėjimo galimybių techninėse 

srityse, kuriose reikia labiau praktinių įgūdžių (žr. idėją). 

Iš tiesų keli dalyviai pabrėžia profesinio mokymo ir 

mokymosi turint vidurinį išsilavinimą trūkumą, taigi ir 

įmonių nesugebėjimą rasti kvalifikuotų darbuotojų 

(žr. idėją). Pavyzdžiui, vienas dalyvis ragina propaguoti 

amatus, kaip priemonę jaunajai kartai vėl atrasti 

pagrindines vertybes, užuot vien skatinus kurti darbo 

vietas IT sektoriuje (žr. idėją). 

Be to, darbuotojų judumo ES didinimas laikomas 

ekonomiškai naudingu (žr. idėją), tačiau taip pat 

svarstoma, kad dėl to kai kuriose šalyse kyla protų 

nutekėjimas (žr. renginį). Vienas platformos dalyvis 

siūlo kurti deramas darbo vietas remiantis meritokratija 

(žr. idėją). 

Kalbant apie darbo sąlygas, dalyviai pasisako už tai, 

kad būtų skatinamas nuotolinis darbas ir lankstus 

darbo grafikas, siekiant sutrumpinti darbuotojų kelionės 

į darbą laiką ir sumažinti biuro infrastruktūros 

pastoviąsias išlaidas darbdaviams (žr. idėją), suderinti 

šeimai ir darbui skiriamą laiką, sustabdyti kaimo 

gyventojų skaičiaus mažėjimą (žr. idėją) ir sumažinus 

eismą sumažinti kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį 

(žr. idėją). Kiti pasiūlymai: nustatyti trumpesnę darbo 

savaitę (žr. idėjos pavyzdį), uždrausti neapmokamas 

stažuotes, privalomus viršvalandžius ir mažų garantijų 

darbo sutartis (žr. idėjos pavyzdį) arba investuoti į vaikų 

priežiūros infrastruktūrą, kad būtų galima suderinti 

asmeninį ir profesinį gyvenimą. 

Galiausiai, išplėsta mintis atsisakyti vasaros laiko: 

dalyviai aptaria ekonominę ir socialinę naudą, kuri būtų 

gauta panaikinus vasaros laiką (žr. idėjos pavyzdį). 

 

 

 

 

 

Iššūkiai dabartiniam 
ekonomikos 
modeliui 

Daug su šia tema susijusių idėjų sutampa su tikslu 

mažinti nelygybę ES ekonomikoje (žr. idėjos pavyzdį). 

Manoma, kad tai yra labai svarbu, lygiai kaip ir siekis 

didinti visuomeninę pusiausvyrą stiprinant regionų 

bendradarbiavimą (žr. idėją). 

Keliose idėjose raginama priimti reglamentą dėl žaliavų 

ir perdirbtų prekių tiekimo Europos pramonei šaltinių 

įvairinimo, siekiant propaguoti Europos kapitalizmo 

modelį (žr. idėją ir idėją). 

Keliuose teikiniuose taip pat pabrėžiama, kad svarbu 

apsvarstyti ekonomikos modelį, pagal kurį vertinamas 

ne tik BVP, kad būtų siekiama užtikrinti įtraukią ir 

teisingą Europos gerovę (žr. idėjos pavyzdį ir renginį, 

taip pat renginį), nustatant kitus rodiklius, ne tik BVP, 

ekonomikos augimo koncepcijoms įvertinti (žr. renginį). 

Be to, vienas pilietis teigia, kad bendrosios rinkos 

reguliavimo sistema turėtų suteikti daugiau paskatų 

įmonėms bendradarbiauti su visuomene ir aplinka (žr. 

idėją ir renginį). Tuo pat metu vienoje iš idėjų 

apibrėžiamas poreikis atitinkamai pritaikyti pinigų 

politiką prie aplinkos taksonomijos ir socialinės 

taksonomijos sąvokų (žr. idėją). Trečiojo sektoriaus 

organizacijos pasisako už tai, kad dalis priemonės 

„NextGenerationEU“ rinkinio lėšų būtų išleista 

socialinei gerovei ir teritorinei sanglaudai (žr. idėją). 

Siekiant didinti informuotumą ir skatinti piliečius rinktis 

mažiausiai taršią transporto rūšį, viename pasiūlyme 

siūloma teikti informaciją apie tai, kiek skirtingi 

transporto naudojimo įpročiai daro poveikį anglies 

pėdsakui (žr. idėją ir renginį). Be to, kitas dalyvis siūlo 

įdiegti „anglies pėdsako kredito kortelių“ sistemą 

skrydžiams, vykdomiems ES, siekiant reguliuoti ir riboti 

keliones oro transportu (žr. idėją). 

Šioje temoje dabartinė Europos ekonominė sistema 

aptariama iš labiau ideologinės perspektyvos. Teikinių 

autoriai siūlo remiantis kapitalizmu ir laisvąja rinka 

užtikrinti didesnę vidaus konkurenciją, mažesnę 

reguliavimo naštą, mažiau subsidijų ir pernelyg didelių 

mokesčio tarifų (žr. idėjos pavyzdį). Grupė teikinių 

autorių ragina, kad ekonomika taptų liberalesnė. Jie 

visų pirma siūlo mažinti biurokratiją, panaikinti ES 

politikų ir darbuotojų privilegijas (žr. idėjos pavyzdį), 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251309
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176422
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/80521
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/152494
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10671
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
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sumažinti mokesčius žemesniajai ir viduriniajai 

klasėms, remti verslumą ir mažųjų bei vidutinių įmonių 

plėtrą, nes tai savo ruožtu suteikia įsidarbinimo 

galimybių (žr. idėjos pavyzdį). 

Kaip aptarta pirmiau, kiti dalyviai, priešingai, siekia, kad 

ekonomika būtų labiau orientuota į žmogų, ir atkreipia 

dėmesį į pastebimus dabartinio ekonomikos modelio 

trūkumus, pavyzdžiui, darbo sąlygų ir prekių kilmės 

skaidrumo stoką visose gamybos grandinėse 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Vienoje šios diskusijos idėjoje akcentuojama augimo 

mažinimo teorija; jis pristatomas kaip būdas atkurti 

naują žmogaus ir gamtos pusiausvyrą 

nekontroliuojamo augimo atžvilgiu (žr. idėją). Kitas 

dalyvis siūlo remtis ratilo ekonomikos modeliu 

(žr. idėją). Keletas teikinių autorių remia žiedinės 

ekonomikos iniciatyvas (žr. idėją ir idėją). Daugiau idėjų 

apie žiedinę ekonomiką pateikiama teminėje srityje 

„Klimato kaita ir aplinka“. 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/125005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230704
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251173
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251171
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Teminėje srityje „ES pasaulyje“ pateiktos idėjos apima 

įvairias su užsienio ir saugumo politika susijusias 

temas – nuo prekybos ir įvairių kitų švelniosios galios 

aspektų iki gynybos. Apskritai dažniausios teikinių 

autorių temos yra susijusios su raginimu ES aktyviau 

dalyvauti pasaulinėje politinėje arenoje: kaimynystės 

politikoje ir santykiuose su, pavyzdžiui, Afrikos, 

Ramiojo vandenyno ir Lotynų Amerikos šalimis. 

Platformos teikinių autoriai mano, jog ES turėtų 

drąsiau naudoti tiek švelniąją, tiek kietąją galią. Nuo 

platformos veikimo pradžios ši teminė sritis 

sugeneravo iš viso 3 361 teikinį, t. y. 1 222 idėjas, 

1 696 komentarus ir 443 renginius. Įvairias idėjas 

galima suskirstyti pagal šias temas: 

 

 

 Bendrieji ES užsienio politikos tikslai 

 Gynyba ir ginkluotosios pajėgos 

 Sprendimų priėmimas 

 Kaimynystės politika ir santykiai su kitomis 

šalimis 

 Plėtra 

 Prekybos politika 

 

 

 

 

 

5. ES pasaulyje 
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Renginiai 
ES pasaulyje ateitis buvo daugelio Konferencijos 

dėl Europos ateities kontekste vykusių renginių 

bendra tema. Lenkijoje buvo surengtos 

nacionalinės diskusijos dėl ES vaidmens užsienio 

reikalų srityje, kuriose dalyvavo skirtingų socialinių 

sluoksnių atstovai (žr. renginį), o kitame panašaus 

formato renginyje Vokietijoje buvo konkrečiai 

aptariami klausimai, susiję su bendra Europos 

gynyba ir bendros Europos kariuomenės sukūrimu 

(žr. renginį). 

Daugelyje renginių aptarta būsima Europos 

Sąjungos plėtra. Tačiau diskusijos dėl to, ar ES 

turėtų siekti būsimos plėtros, tebėra diskusijų 

objektas. Parama plėtrai į Vakarų Balkanus visų 

pirma buvo akivaizdi Vengrijoje surengtuose 

renginiuose (žr. renginio pavyzdį), o Slovėnijoje 

įvykusiame renginyje diskusijoje buvo iškelta 

daugiau niuansų, kalbėtojai daugiausia dėmesio 

skyrė plėtros proceso sulėtėjimo per pastarąjį 

dešimtmetį priežastims (žr. renginį). 

Kai kurie pastarojo meto geopolitiniai pokyčiai 

sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir visoje 

Sąjungoje daugėjo renginių, kuriuose buvo 

aptariamos šios temos. Vienas šių aspektų – 

Amerikos pasitraukimas iš Afganistano (žr. renginį), 

taip pat Europos Sąjungos vaidmuo dabartiniame 

geopolitiniame žemėlapyje, kurio akcentas – Kinijos 

ir JAV konkurencija (žr. renginį). Po JAV prezidento 

rinkimų įvairiuose renginiuose buvo aptarta padėtis 

Amerikos politikoje ir dabartiniai ES ir JAV santykiai 

(žr. renginio pavyzdį). 

Įtempti santykiai su Rusija ir politinė padėtis Rytų 

Europos šalyse išliko svarbiomis diskusijų temomis 

šiuose renginiuose. Ukrainos NVO Piliečių laisvių 

centras surengė internetinę solidarumo su 

Baltarusijos studentais iniciatyvą (žr. renginį), o 

kitas internetinis renginys buvo skirtas suprasti 

autoritarizmo ir antieuropietiškumo augimą Rytų ir 

Pietryčių Europoje remiantis tuose regionuose 

gyvenančių ekspertų įžvalgomis (žr. renginį). 

Pasaulinės prekybos ir infrastruktūros tema buvo 

nagrinėjama politinio dialogo renginyje Hagoje 

(žr. renginį). Konkrečiau, dalyviai pasikeitė 

nuomonėmis apie Europos Komisijos iniciatyvą 

„Global Gateway“ – planą, kuriuo siekiama stiprinti 

pasaulines sąsajas skaitmeniniame, energetikos ir 

transporto sektoriuose. Dalyviai išreiškė nuomonę, 

kad toks planas neturėtų būti propaguojamas vien 

tik kaip atsakas į Kinijos iniciatyvą „Viena juosta, 

vienas kelias“. Dalyviai ne tik išanalizavo galimus 

plano trūkumus ir būdus, kaip jų išvengti, bet ir 

pabrėžė jo potencialą sumažinti pasaulinės 

prekybos paliekamą anglies pėdsaką. 

Bendrieji ES 
užsienio politikos 
tikslai 

Daugelyje temos „ES pasaulyje“ teikinių siūloma, kad 

ES stiprintų savo, kaip pasaulinio masto veikėjos, 

vaidmenį ir prisidėtų prie pasaulinio daugiašališkumo, 

taip pat gintų demokratiją ir naudotųsi savo švelniąja 

galia atsilaikant prieš autoritarizmo stiprėjimą visame 

pasaulyje (žr. idėjos pavyzdį). Dauguma šių idėjų 

siekiama vieningesnės ES sprendžiant pasaulinius 

uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su žmogaus teisių 

pažeidimais ir klimato kaita (žr. idėjos pavyzdį). 

Diskusijose dėl ES vaidmens pasaulyje ypač buvo 

akcentuojamos krizės Afganistane ir Ukrainoje. 

Teikinių autoriai pabrėžė geopolitinių pokyčių, kilusių 

Jungtinėms Amerikos Valstijoms vis labiau 

pasitraukiant iš užsienio reikalų ir konfliktų sprendimo 

sferos, svarbą. Daugelis teikinių autorių mano, kad 

Talibano grįžimas į valdžią reiškia Vakarų nesėkmę, ir 

tai yra ženklas, kad atėjo laikas ES imtis savo 

vaidmens užsienio politikos klausimais, 

nepriklausomai nuo strateginio aljanso su JAV (žr. 

idėjos pavyzdį). Šis vis kartojamas raginimas laikytis 

vieningo požiūrio į užsienio politiką buvo kelių renginių 

tema (žr. renginio pavyzdį). Kalbant apie didelę krizę 

prie Ukrainos sienos su Rusija, ES raginama padėti 

Ukrainai (žr. idėjos pavyzdį) ir vieningai pasisakyti 

prieš Rusijos karines grėsmes, kad nebūtų kartojamos 

praeities klaidos, kai susiskaldžiusi ES suteikė per 

daug erdvės užsienio valstybėms, ypač JAV, imtis 

veiksmų sprendžiant karines krizes (žr. idėjos 

pavyzdį). Kalbant apie JAV vaidmenį, nepriklausomai 

nuo to, kokios nuomonės teikinių autoriai laikosi dėl 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/82237
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/107683
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/90587
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99364
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99958?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/81448
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/101938
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/133618
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080
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Ukrainos krizės, kai kurie teikiniai rodo nepasitikėjimą 

pagrindine ES sąjungininke (žr. idėją). 

Teikinių autorių nuomone, ES vaidmuo keičiasi 

didėjant susirūpinimui dėl kritinės klimato padėties, 

kintančios ekonominės ir geopolitinės galių 

pusiausvyros, didelių iššūkių daugiašališkumui ir 

pasaulinės kovos su COVID-19 (žr. renginio pavyzdį, 

žr. idėjos pavyzdį). Todėl keletas teikinių autorių 

pareiškė nuomonę, kad ES turėtų drąsiau naudoti tiek 

švelniąją, tiek kietąją galią (žr. idėjos ir idėjos 

pavyzdžius). 

Kalbant apie žmogaus teisių apsaugą, vienoje iš 

labiausiai palaikomų idėjų šioje teminėje srityje 

siūloma, kad reikia vykdyti tokią bendrą užsienio ir 

saugumo politiką, kuria būtų užtikrintas europiečių 

saugumas ir kartu propaguojama demokratija, 

žmogaus teisės, teisinė valstybė ir aplinkos apsauga 

kaimyninėse šalyse ir visame pasaulyje (žr. idėją). Kita 

idėja siūloma stiprinti žmogaus teisių apsaugą ES 

pasirašomų užsienio prekybos susitarimų sąlygose 

(žr. idėją). Daugeliu idėjų remiama feministinė ES 

užsienio politika tiek ta prasme, kad ES turėtų tvirtai 

ginti moterų teises visame pasaulyje (žr. idėjos 

pavyzdį), tiek taikant požiūrį, grindžiamą pozityvia 

taika ir kultūriniu jautrumu (žr. idėją). 

Taigi teikinių autoriai ragina valstybes nares glaudžiau 

bendradarbiauti ir nustoti valstybėms narėms 

tarpusavyje konkuruoti tarptautiniu lygmeniu 

(žr. idėją). Taip pat pateiktas susijęs raginimas sukurti 

bendrą Europos ginklų eksporto sistemą, kurioje būtų 

nustatytos griežtos taisyklės siekiant užtikrinti, kad ES 

pagamintais ginklais nebūtų aštrinami konfliktai 

visame pasaulyje ir nebūtų prisidedama prie žmogaus 

teisių pažeidimų (žr. idėją). 

Daugumoje idėjų raginama siekti vieningesnės ir 

labiau integruotos ES, taip sustiprinant ES kaip 

pasaulinės teisės ir teisingumo galios, atviros ryšiams 

su įvairiomis daugiašalėmis institucijomis tiek 

pasauliniu, tiek regioniniu lygmeniu, vaidmenį 

(žr. idėjos pavyzdį ir idėją), tačiau kitose norima, kad 

ES sutelktų dėmesį į savo kaip ekonominio subjekto 

vaidmenį, kaip buvo numatyta iš pat pradžių. Šiuo 

atžvilgiu teikinių autoriai mano, kad ES neturėtų imtis 

geopolitinio subjekto vaidmens, o turėtų išlaikyti savo 

pirminę – bendros ekonominės rinkos – funkciją. 

Dalyvių nuomone, ES nėra suvereni valstybė, todėl ji 

negali atlikti politinio vaidmens kaip pasaulinio masto 

veikėja (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Gynyba ir 
ginkluotosios 
pajėgos 

Pasikartojanti ir dažnai aptariama potemė yra poreikis 

stiprinti ES kietąją galią (žr. renginio pavyzdį), tiek 

didinant ES gynybos biudžetą (žr. idėją), tiek stiprinant 

Europos gynybos pramonę, kad būtų pasiektas 

strateginis savarankiškumas (žr. idėjos pavyzdį). 

Teikinių autoriai taip pat pasisako už bendros Europos 

kariuomenės sukūrimą (žr. idėjos pavyzdį), vieną iš 

labiausiai palaikomų šios teminės srities idėjų, arba už 

valstybių narių ginkluotųjų pajėgų integravimą ES 

lygmeniu (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurie teikinių autoriai 

pritaria esamoms iniciatyvoms, kuriomis remiama 

bendra Europos karinė politika, pavyzdžiui, ES 

saugumo ir gynybos strateginiam kelrodžiui. Vienas iš 

jų ragina pirmiausia daugiau dėmesio skirti karinės 

srities socialiniam aspektui (t. y. darbo sąlygoms 

ginkluotosiose pajėgose, žr. idėją). Tačiau kai kurie 

teikinių autoriai skeptiškiau vertino ar net visiškai 

nepritarė bendros Europos kariuomenės idėjai. Vienas 

iš jų siūlo nesiekti Europos kariuomenės idėjos ir prašo 

nukreipti atskirų šalių karines investicijas į NATO 

(žr. idėją). 

Teikinių autoriai taip pat siūlo ES lygmeniu sukurti 

labiau specializuotas pajėgas ar institucijas, 

pavyzdžiui, Europos nacionalinę gvardiją, kuri būtų 

dislokuojama nepaprastosios padėties atvejais, 

pavyzdžiui, įvykus gaivalinėms nelaimėms (žr. idėjos 

pavyzdį). Be to, kiti dalyviai nori sukurti Europos 

žvalgybos tarnybą (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurie 

teikinių autoriai taip pat siūlo įsteigti Europos karo 

akademiją (žr. idėjos pavyzdį). Be to, kalbant apie 

karinį mokymą, vienas dalyvis siūlo sukurti Europos 

jaunimui skirtą pradinį karinį rengimą (žr. idėją). Kai 

kurie teikinių autoriai mano, kad ES ir JAV ryšys 

silpnėja, todėl taip pat reikia stiprinti ES valstybių narių 

bendradarbiavimą ir koordinavimą užsienio politikos 

srityje (žr. idėjos pavyzdį). 
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Sprendimų 
priėmimas 

ES sprendimų priėmimo procesas dažnai laikomas 

lėtu ir nelabai veiksmingu, kai reikia imtis skubių 

veiksmų reaguojant į neatidėliotiną iššūkį. Siekdami 

išspręsti šią problemą, dalyviai pateikia įvairių idėjų, 

kaip reformuoti ES sprendimų priėmimo procesą. 

Teikinių autorių nuomone, labai svarbu, kad ES 

tarptautinėje politinėje arenoje veiktų kaip vienas 

tvirtas ir vieningas subjektas, kad taip išlaikytų ir dar 

labiau sustiprintų savo vaidmenį. Iš kai kurių teikinių 

matyti, kad norint pasiekti šį tikslą, reikia bendros 

užsienio politikos (žr. idėją). Raginimas stiprinti ES 

gebėjimą dalyvauti užsienio ir saugumo politikoje taip 

pat buvo Suomijos viešų konsultacijų Europos forume 

tema, kuriame buvo aptartas dabartinis ir būsimas 

Suomijos vaidmuo Europoje ir ES (žr. renginį). 

Daugelyje teikinių raginama persvarstyti vieningo 

balsavimo taisyklę. Vienoje idėjų grupėje pabrėžiama 

tai, kad dabartinė padėtis, grindžiama vieningo 

balsavimo taisykle, leidžia pavienėms valstybėms 

narėms blokuoti bendrą užsienio politiką (žr. idėjos 

pavyzdį ir renginį). Tai laikoma problematiška, nes 

trukdo ES turėti patikimą, stabilų ir tvirtą balsą 

pasaulyje. Todėl, remiantis pateikta idėja, ES turėtų 

pereiti prie absoliučios balsų daugumos sistemos. 

Vienoje iš labiausiai palaikomų idėjų šia tema išsamiai 

aprašoma valstybių narių absoliučios balsų 

daugumos, kurią sustiprintų paprasta Europos 

Parlamento narių balsų dauguma, sistema, kad taip 

ES galėtų imtis vykdomųjų veiksmų ir formuoti tikrą bei 

patikimą užsienio politiką (žr. idėją). Panašiai kaip 

diskusijose teminėje srityje „Europos demokratija“, 

kaip alternatyva dabartinei vieningo balsavimo 

taisyklei teikiamas ir kvalifikuotos balsų daugumos 

taikymas (žr. idėjos pavyzdį). 

Paskutinėje potemėje aptariamos Europos 

Parlamento kompetencijos sritys. Kai kurie teikinių 

autoriai mano, kad nors Europos Parlamentas nuo pat 

pradžių rėmė bendros užsienio ir saugumo politikos 

(BUSP) koncepciją ir siekė išplėsti jos taikymo sritį, 

jam vis dar tenka tik šalutinis vaidmuo formuojant ES 

užsienio politiką. Todėl, jų nuomone, labai svarbu 

Europos Parlamentui suteikti daugiau kompetencijos 

užsienio politikos srityje (žr. idėjos pavyzdį). 

Kaimynystės politika 
ir santykiai su 
kitomis šalimis 

Vienoje idėjų potemėje kalbama apie diplomatinį 

atstovavimą Europos Sąjungai, teikinių autoriams iš 

esmės raginant, kad ES institucijos aiškiau atstovautų 

savo interesams ir juos gintų pasaulyje (žr. idėjos 

pavyzdį). Todėl teikinių autoriai siūlo ES valstybių 

narių ambasadas pakeisti viena bendra ES 

ambasada, kuri atstovautų visoms ES valstybėms 

narėms ir jas visas suvienytų. Vieno dalyvio teigimu, 

tai būtų galima pasiekti reformuojant esamą Europos 

Sąjungos išorės veiksmų tarnybą (EIVT, žr. idėją). Tai 

taip pat galėtų reikšti ES kaip vieno subjekto narystę 

visose tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui NATO 

(žr. idėjos pavyzdį), arba bendrą ir nuolatinę atstovybę 

JT Saugumo Taryboje (žr. idėją). Kitos idėjos apima 

bendro ES paso sukūrimą visiems Europos piliečiams 

(žr. idėjos pavyzdį) ir sistemingą Europos vėliavos ir 

Europos himno naudojimą tarptautiniame kontekste 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Lenkijoje įvykusiame renginyje ir su juo susijusioje 

idėjoje (žr. renginį ir idėją) buvo pakartota, kad ir po 

„Brexit’o“ JK ir ES prekybos santykiai yra ekonominiu 

požiūriu svarbūs tiek Lenkijai, tiek visai ES. 

Šia tema pateikti teikiniai yra visų pirma susiję su ES 

politiniais santykiais su Rusija ir Kinija (žr. renginio 

pavyzdį). Teikinių autoriai nurodo, kad reikia iš esmės 

persvarstyti ES užsienio politiką, taikant ryžtingesnį 

požiūrį, atitinkantį tai, kas buvo aptarta ankstesnėse 

temose. Pavyzdžiui, vienas dalyvis teigia, kad ES 

turėtų padidinti savo jūrinį buvimą Indijos ir Ramiojo 

vandenynų regione (žr. idėją). Tačiau kiti teikinių 

autoriai platformoje aptarė nuomonę, kad, kalbant 

apie Kiniją, dėl labai skirtingų vertybių sistemų ES 

turėtų ne tik laikytis vieningesnės ir griežtesnės 

pozicijos diplomatiniuose santykiuose su šia šalimi, 

bet ir parengti Europos Sąjungos užsienio investicijų 

strategiją siekiant atsverti Kinijos įtaką pasaulyje ir 

ypač besivystančiose šalyse (žr. idėją). 

Kalbant apie santykius su Rusija ir Rytų Europos 

šalimis, kai kurie renginio, kuriame diskutuota apie 

Vokietijos ir Baltijos šalių santykius, dalyviai paragino, 

inter alia, ES remti Baltarusijos opoziciją (žr. renginį). 

Vienas dalyvis nori, kad ES aktyviau įsitrauktų 
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reaguodama į politinę įtampą kaimyninėse valstybėse, 

pavyzdžiui, Juodkalnijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje ir 

Kosove, ar netgi savo pačios valstybėse narėse, 

pavyzdžiui, Kipre (žr. idėją). Šiuo atžvilgiu šis dalyvis 

taip pat išreiškė susirūpinimą dėl ES santykių su 

Turkija ir su Serbija. Be to, ES raginama imtis 

vadovaujamo vaidmens Izraelio ir Palestinos taikos 

kūrimo procese (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie ES santykius su ne Europos šalimis, visų 

pirma Afrikos valstybėmis, teikinių autoriai laikosi 

nuomonės, kad turėtų būti sustiprinta partnerystė ir 

peržiūrėti prekybos santykiai su Afrika (žr. renginio 

pavyzdį). Kiti piliečiai ragina stiprinti dvišales atskirų 

valstybių narių ir Afrikos šalių partnerystes, be kita ko, 

siekiant spręsti migracijos klausimus. Tokios idėjos 

išsamiau aptariamos skyriuje „Migracija“. Taip pat 

esama raginimų atsitraukti nuo buvusių kolonijinių 

sistemų ekonominio ir politinio paveldo (žr. idėją). Be 

to, kalbant apie santykius su Afrikos žemynu, vienas 

dalyvis ragina ES visapusiškai pripažinti Somalilandą 

suverenia šalimi (žr. idėją). Kai kurie teikinių autoriai 

ragina stiprinti ES ir kitų regioninių daugiašalių 

organizacijų, įskaitant Afrikos Sąjungą, MERCOSUR 

ir ASEAN, partnerystę (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Plėtra 

Dažnai pasikartoja ES plėtros tema. Idėjos tęsti plėtrą, 

ypač į Vakarų Balkanus, sulaukė gana daugelio 

dalyvių palaikymo. Vienas iš labiausiai palaikomų 

teikinių šioje teminėje srityje: raginama tęsti ES plėtrą 

integruojant Vakarų Balkanų partnerius, kad regione 

būtų užtikrinta taika ir stabilumas (žr. idėją). Buvo 

surengti įvairūs renginiai, kuriuose buvo aptariami su 

ES plėtra ir Vakarų Balkanais susiję klausimai 

(žr. renginio pavyzdį). Viename Vokietijoje įvykusiame 

jaunimo renginyje jaunieji dalyviai reikalavo, kad ES 

aktyviau dalyvautų Vakarų Balkanuose, be kita ko, 

kaip saugumo srities veikėja (žr. renginį). Tvirtas 

palaikymas plėtrai buvo išreikštas Vengrijoje vykusioje 

konferencijoje (žr. renginį), kurioje dalyvavo daug 

politikų ir akademinės bendruomenės atstovų, kurie 

pabrėžė plėtros į Vakarų Balkanus svarbą Europos 

Sąjungos ateičiai. Įvairiuose teikiniuose daugiausia 

dėmesio skiriama geopolitiniam ES plėtros aspektui 

(žr. idėjos pavyzdį), o kitur pabrėžiama, kad stojimo į 

ES perspektyvos yra ekonominių reformų ir teisinės 

valstybės principo stiprinimo varomoji jėga šalyse, 

kurios siekia narystės ES (žr. idėjos pavyzdį). 

Atsižvelgiant į prašymus vykdyti ES plėtrą į Vakarų 

Balkanus, raginama visapusiškai pripažinti Kosovą 

(žr. idėjos pavyzdį). Tačiau dėl idėjos išplėsti ES 

įtraukiant Kosovą buvo pateikta įvairių pastabų, 

kuriomis dėl įvairių priežasčių griežtai prieštaraujama 

šiai perspektyvai. Kitas dalyvis reikalauja, kad Kosovo 

gyventojams būtų taikomas bevizis atvykimo į ES 

režimas (žr. idėją). 

Nors nepritariančių plėtrai buvo mažiau, nei 

pritariančių, kai kurie dalyviai vis dėlto išreiškė 

nepritarimą tolesnei ES plėtrai ir pabrėžė, kad 

pirmenybę reikia teikti dabartinės Sąjungos vidaus 

klausimams (žr. idėjos pavyzdį). Viename teikinyje ES 

prašoma nebelaikyti Turkijos šalimi kandidate 

(žr. idėją). 

Viena respondentė apskritai kritikuoja ES plėtros 

politikos dviprasmiškumą (žr. idėją). Pasak jos, dėl to 

šalyse kandidatėse kyla nusivylimas ir nestabilumas. 

Todėl, jos nuomone, ES turi pagaliau aiškiai išdėstyti 

savo poziciją dėl plėtros. 

 

Prekybos politika 

Dalyviai savo diskusijose mažiau dėmesio skiria su 

prekybos ir ekonominiais santykiais susijusioms 

idėjoms. Vis dėlto, kalbant apie stipresnę ir aktyvesnę 

globalią ES, dažnai iškyla ES ir kitų pasaulio šalių 

prekybos santykių ir susitarimų stiprinimo tema. 

Dalyje teikinių teminėje srityje „ES pasaulyje“ norima 

stiprinti prekybos politiką ir reformuoti prekybos 

susitarimus atsižvelgiant į ES vertybes – tiek pagarbos 

žmogaus teisėms, tiek aplinkos apsaugos standartų 

laikymosi atžvilgiu (žr. idėjos pavyzdį). Vienoje labai 

palaikomoje idėjoje raginama reformuoti ES prekybos 

ir investicijų politiką ir atkurti pasaulinį 

daugiašališkumą, kurio pagrindas – deramų darbo 

vietų kūrimas ir pagrindinių bei žmogaus teisių, 

įskaitant darbuotojų ir profesinių sąjungų teises, 
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apsauga (žr. idėjos pavyzdį). Vokiečių kalba 

surengtame praktiniame seminare dalyviai aptarė ES 

prekybos politiką ir jos poveikį trečiojo pasaulio šalims, 

visų pirma susijusius su sektoriais, kuriems būdingos 

prastos darbo sąlygos, vaikų darbas ir neigiamas 

poveikis aplinkai, pavyzdžiui, su tekstilės pramone 

(žr. renginį). 

Kai kurių teikinių autorių nuomone, sveikatos ir klimato 

krizės išryškino labai globalizuotos ir tarpusavyje 

susijusios Europos ekonomikos ribas. Reaguojant į 

kaukių trūkumą per sveikatos krizę, pasaulinių tiekimo 

grandinių problemas po pandemijos ir pasaulinės 

prekybos poveikį aplinkai kilo raginimų vykdyti 

reindustrializaciją ir didinti vietos gamybą (žr. idėją). 

Šiuo požiūriu daugelis teikinių autorių ragina labiau 

koordinuoti ES valstybių narių veiksmus tiekimo 

grandinių rizikos valdymo srityje (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitas dalyvis siūlo įsteigti specialią instituciją, kad būtų 

galima numatyti strateginių išteklių pasiūlos trūkumą ir 

jį kompensuoti. Viena iš galimų tokios institucijos 

formų – Europos observatorija (žr. idėją). 
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Teminė sritis „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 

saugumas“ sugeneravo iš viso 4 818 teikinių 

(1 528 idėjos, 2 711 komentarų ir 579 renginiai). 

Teikinių autoriai siūlo idėjas apie įvairias teises ir 

laisves bei lygybę ir aptaria Europos vertybių, kaip 

esminio principo, sąvoką. Nuomonių įvairovę 

platformoje atspindi tai, kad kiti teikinių autoriai ragina 

laikytis konservatyvesnių nuomonių. Kitoje svarbioje 

šios teminės srities temoje aptariama būtinybė 

puoselėti ir ginti teisinės valstybės principą, 

atsižvelgiant į vadinamųjų neliberalių demokratijų 

iškilimo pavojų ES, kai nepaisoma ES vertybių ir 

linkstama į autokratinius režimus. Tai laikoma grėsme. 

Teikinių apimamos temos: 

 Teisės ir laisvės 

 Įtrauki visuomenė 

 Teisinės valstybės apsauga 

 Saugumas 

 ES vertybės 

 Lobizmas ir korupcija 

 

 

 

 

6. Vertybės ir teisės, 
teisinė valstybė, 
saugumas 
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Renginiai 
Keliuose renginiuose buvo aptariama bendra 
Europos ateities tema, siejant su Vertybių, teisių, 
teisinės valstybės ir saugumo temine sritimi, 
pavyzdžiui, buvo internetu surengtas atviras 
dialogas Rumunijoje (žr. renginį), taip pat praktinis 
seminaras Normandijoje, kurio tema „Europa ir 
taika – tegul jūsų balsas bus išgirstas!“ (žr. renginį). 

ES vertybės buvo aptartos tarpregioninio dialogo 
metu, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais 
susiduriama siekiant įtvirtinti šias vertybes visose 
valstybėse narėse, ir jų svarbą Europos 
demokratinių valstybių ateičiai (žr. renginį). Taip pat 
buvo nagrinėjami klausimai, susiję su teisine 
valstybe (žr. renginio pavyzdį) ir žmogaus teisėmis, 
atsižvelgiant į lygių galimybių įvairioms socialinėms 
grupėms ir nediskriminavimo principus (žr. renginį). 
ES valstybių narių kultūros paveldo įvairovės 
išsaugojimas buvo akcentuotas karnavalo renginyje 
(žr. renginį). 

Religijos ir tikėjimo Europoje tema taip pat buvo 
nagrinėjama įvairių religinių organizacijų atstovų 
dalyvaujamajame seminare (žr. renginį) ir 
tarptautinėje mokslinėje konferencijoje, kurioje 
buvo nagrinėjama religijos laisvės apsauga Vidurio 
ir Rytų Europos šalyse (žr. renginį). 

Daugelyje renginių buvo aptarta lyčių lygybės tema, 
pavyzdžiui, Lenkijoje surengtas dalyvaujamasis 
seminaras, kuriame aptariami kovos su smurtu dėl 
lyties ir moterų teisių stiprinimo būdai (žr. renginį ir 
renginį), taip pat pasiūlymai į Europos Sąjungos 
sutartį įtraukti lyčių lygybės principą (žr. renginį). 
Studentų organizuotame renginyje taip pat buvo 
nagrinėjama, kaip pandemija paveikė moterų teises 
ir lygybę (žr. renginį). Be to, buvo aptartas ir ES 
vaidmuo skatinant lyčių lygybę profesinėje srityje 
(žr. renginį). Lietuvoje vykusiame jaunimo renginyje 
buvo pateikta keletas idėjų, kaip skatinti toleranciją 
Europos Sąjungoje, taip pat lyčių lygybės, žmogaus 
teisių, psichikos sveikatos, kultūrinės integracijos ir 
tarpkultūrinės tolerancijos temomis (žr. renginį). 

Lygių galimybių asmenims su negalia užtikrinimas 
sukuriant Europos neįgaliųjų teisių strategiją buvo 
aptartas Danijos ir Lietuvos debatuose (žr. renginį ir 
renginį). 

Liuksemburge įvykusiame renginyje buvo aptarta 
solidarumo ES valstybėse narėse tema; renginio 
dalyviai nurodė keletą susirūpinimą keliančių 
klausimų, pavyzdžiui: LGBTIQ asmenų 
diskriminacija, elgesys su migrantais, klimato 
kaita ir kartų teisingumas, koordinuotas atsakas į 
COVID-19 pandemiją, Europos minimalusis darbo 
užmokestis ir teisinės valstybės principo laikymasis 
valstybėse narėse (žr. renginį). 

Per 2021 m. Europos spaudos dienas Prancūzijoje 
buvo suorganizuotas renginys spaudos laisvės 
tema, kuriame taip pat aptartas Europos 
žiniasklaidos ir tarpvalstybinės žiniasklaidos 
plėtojimas (žr. renginį). Dezinformacijos ir 
populizmo klausimų darbo grupė nustatė, kad reikia 
griežčiau reglamentuoti skaitmenines platformas 
(žr. renginį). 

Renginyje, skirtame Europos pilietiškumo sąvokai, 
buvo aptartos kliūtys, kurios vis dar trukdo laisvai 
judėti, visų pirma susijusios su biurokratinėmis 
procedūromis (žr. renginį). 

Ispanijos renginyje, skirtame Teisės fakulteto 
studentams, diskutuota apie ES strateginį 
savarankiškumą saugumo srityje, be kita ko, 
atsižvelgiant į platformoje vykusias diskusijas dėl 
Europos kariuomenės idėjos (žr. renginį). Ši tema 
taip pat buvo aptarta Prancūzijos debatuose, 
aptariant ES vaidmenį kovojant su terorizmu 
(žr. renginį). 

Interaktyviame forume buvo nagrinėjamos paramos 
nukentėjusiesiems strategijos (žr. renginį). Be to, 
Europos kariuomenės klausimas, susijęs su 
švelniąja ir kietąja galia, buvo aptartas dialogo 
politikos klausimais metu (žr. renginį). 

 

 

 

Teisės ir laisvės 

Teisių ir laisvių tema yra didelė, visų pirma dėl to, kad 

teikinių autoriai siūlo labai įvairias teises ir laisves. 

Didelė idėjų apie teises ir laisves grupė yra susijusi su 

žmogaus teisių ir laisvių apsauga apskritai (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienoje iš labiausiai remiamų idėjų šioje 

teminėje srityje siūloma stiprinti įvairių žmogaus teisių 

priemonių įgyvendinamumą ES teisinėje sistemoje 

(žr. idėją), o kitose idėjose teigiama, jog reikia 

atnaujinti žmogaus teises, kad jos atitiktų šiandienines 

ir būsimas visuomenės realijas (žr. idėjos pavyzdį). 

Aptariamos įvairios žmogaus teisės, t. y. ekonominės, 

socialinės, kultūrinės, pilietinės ir politinės teisės. Kai 

kurie dalyviai atkreipia dėmesį į žmogaus teisių 

pažeidimus prie Europos sienų, į kuriuos kai kurie 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125734
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/84448
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/93919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/125269
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98440
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/123487
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/88474
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/98143
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/127711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/130087
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5364
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teikinių autoriai reaguoja pasmerkdami neteisėtai 

žmones gabenančius asmenis (žr. idėjos pavyzdį). 

Pilietinėms ir politinėms teisėms šioje platformoje 

skiriama daug dėmesio, o daugiausia dėmesio 

sulaukė teisė į privatumą ir saviraiškos laisvę 

(žr. idėjos pavyzdį). Šie teikiniai apie diskriminacijos 

panaikinimą yra priskirti atskirai įtraukios visuomenės 

temai, nes jų apimtis didelė. 

Atsižvelgiant į mūsų kintančią visuomenę, įvairiuose 

teikiniuose daugiausia dėmesio skiriama klausimams, 

susijusiems su teisėmis ir laisvėmis skaitmeninės 

transformacijos kontekste, visų pirma teisei į 

privatumą. Ši potemė taip pat aptariama teminėje 

srityje „Skaitmeninė transformacija“. ES bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas laikomas esminiu 

siekiant neleisti įmonėms parduoti asmens duomenų 

(žr. idėją). Apskritai, teikinių autoriai iškėlė poreikį 

priimti geresnius teisės aktus ir priemones privatumo 

klausimams, susijusiems su internetu ir socialiniais 

tinklais, taip pat su visomis naujomis technologijomis, 

spręsti (žr. idėją). Esama raginimų apriboti biometrinių 

duomenų naudojimą sekimo tikslais (žr. idėją) ir 

apskritai apriboti asmens duomenų rinkimą ir 

dalijimąsi jais (žr. idėjos pavyzdį). Iš tiesų teikinių 

autoriai pažymi, kad skaitmeninis sekimas, kurį 

rinkdami asmens duomenis vykdo technologijų 

gigantai, kelia didelę grėsmę piliečių orumui, 

autonomiškumui ir privatumui. Todėl ragina jiems 

taikyti griežtesnes taisykles ir duomenų apsaugos 

priemones (žr. idėją). Šis klausimas taip pat keliamas 

atsižvelgiant į pareikštą poreikį griežčiau 

reglamentuoti dirbtinį intelektą (žr. idėją). 

Kitoje idėjų grupėje aptariama saviraiškos laisvė ir šios 

laisvės apribojimai. Kalbant apie saviraiškos laisvės, 

susijusios su spauda ir socialine žiniasklaida, 

užtikrinimą, kai kurie teikinių autoriai išreiškė 

susirūpinimą, kad šioms laisvėms kyla pavojus, nes 

turinys pašalinamas iš platformų (žr. idėjos pavyzdį). 

Kiti aptaria klausimus, susijusius su saviraiškos 

laisvės ribomis, pavyzdžiui, kokiu mastu internetinis 

turinys turėtų būti reguliuojamas ir kokį poveikį tai daro 

žodžio laisvei, o kai kurie piliečiai pritaria tam, kad būtų 

sukurta bendra Europos skaitmeninė sistema 

(žr. renginį). Pavyzdžiui, melagingos naujienos 

laikomos keliančiomis grėsmę pagrindinėms 

demokratinėms vertybėms (žr. renginį). Dažnai 

iškeliama neapykantos kalbos sąvoka rodo, kad reikia 

spręsti šią problemą ir didinti neapykantos kalbos 

(idėjos pavyzdys ir renginys) ir neapykantos 

nusikaltimų (žr. renginį) aukų apsaugą. 

Potemė taip pat apima ekonomines ir socialines 

teises, kurios buvo iškeltos pagal teminę sritį 

„Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas 

ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas“, pavyzdžiui teisę į 

būstą (žr. idėjos pavyzdį), profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros užtikrinimą (žr. renginio 

pavyzdį), socialinę apsaugą maisto atžvilgiu (žr. idėją) 

ir kt. Kai kurie teikinių autoriai reikalauja šiuo požiūriu 

atnaujinti žmogaus teises (žr. idėją) ar net užtikrinti, 

kad socialinės teisės būtų įgyvendinamos (žr. idėją). 

Kalbant apie konkrečios gyventojų grupės teises, 

keliomis idėjomis propaguojamos vaikų teisės ir 

nurodomas poreikis teisės aktuose ir politikoje didinti 

vaikų apsaugą (žr. idėjos pavyzdį). 

Atsižvelgiant į pagrindinę teisę gerbti kultūrų, religijų ir 

kalbų įvairovę, platformoje plačiai pritariama idėjai 

prašyti, kad Europos Sąjunga esperanto kalbą 

pripažintų Europos piliečių kalba (žr. idėjos pavyzdį). 

Kita teikinių autorių grupė pabrėžia, kad kai tik 

pandemija leis, reikia panaikinti COVID-19 priemones, 

kad būtų atkurta įprasta padėtis ir piliečiai vėl galėtų 

naudotis visomis laisvėmis (žr. idėją). Su tuo taip pat 

susijęs raginimas užkirsti kelią piliečių, kurie atsisako 

skiepytis ar reguliariai atlikti tyrimus, kad galėtų 

naudotis pagrindinėmis paslaugomis, diskriminacijai 

(žr. idėjos pavyzdį). Su skiepijimu nuo COVID-19 

susiję klausimai išsamiau aptariami teminėje srityje 

„Sveikata“. 

Kai kuriuose teikiniuose raginama, kad ES imtųsi 

vadovaujamo vaidmens gyvūnų teisių apsaugos 

srityje (žr. idėją), pavyzdžiui, nustatydama „gyvūnų 

licenciją“ (žr. idėją). Teikinių autoriai mano, kad nors 

ES sutartyse gyvūnai pripažįstami jaučiančiomis 

būtybėmis, ūkininkavimo ir mėsos pramonės 

sektoriuose vis dar esama smurtinio ir žiauraus 

elgesio atvejų (žr. idėjos pavyzdį). 

Kiti daugiausia dėmesio skiria teisminiams 

klausimams ir judumo ES poveikiui, aptardami poreikį 

palengvinti procesus, pavyzdžiui, susijusius su 

paveldėjimo tvarkymu (žr. idėją), mirtimi (žr. idėją) ir 
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siūlydami, kad valstybių narių sutuoktinių turto teisinio 

režimo ir registruotos partnerystės registrai būtų 

tarpusavyje susieti (žr. idėją). Atviro forumo 

internetiniame seminare dalyviai aptarė procesines 

teises baudžiamuosiuose procesuose visoje ES 

(žr. renginį). 

Kai kurie dalyviai ragina suteikti teisę gydytis patiems 

vartojant kanapes (žr. idėjos pavyzdį) ir plačiau aptaria 

narkotikų dekriminalizavimą ir legalizavimą (žr. idėjos 

pavyzdį). Šis klausimas taip pat aptariamas teminėje 

srityje „Sveikata“. 

Kai kurie piliečiai teigia, kad mokėjimo grynaisiais 

pinigais galimybės turėtų būti pripažįstamos 

demokratine teise (žr. idėjos pavyzdį). 

Įtrauki visuomenė 

Įvairiuose teikiniuose raginama dėti daugiau pastangų 

kuriant įtraukią visuomenę, sprendžiant tokius 

klausimus kaip laisvė, diskriminacija ir lygybė. 

Pagrindinė teikinių pagal šią temą dalis apima idėjas, 

susijusias su lyčių lygybe, įskaitant labai palaikomą 

idėją šiuo klausimu (žr. idėją ir renginio pavyzdį), taip 

pat su moterų įgalėjimu (žr. renginį). Susiję pasiūlymai 

yra, be kita ko, didinti moterų skaičių tarp politinius ir 

ekonominius sprendimus priimančių asmenų 

(žr. idėjos pavyzdį). Be to, lyčių lygybė plačiai 

aptariama vienodo darbo užmokesčio siekio kontekste 

(žr. idėjos pavyzdį), taip pat kalbant apie švietimą nuo 

vaikystės (žr. idėją). Raginimas laikytis lyčių aspektu 

grindžiamo požiūrio tradiciškai labiau vyrų 

dominuojamuose sektoriuose, pavyzdžiui, gamtos 

mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

sektoriuose, siekiant sumažinti lyčių nelygybę, taip pat 

minimas ir kitose temose. 

Kalbant apie lytines ir reprodukcines teises, piliečių 

nuomonės išsiskyrė. Dalis teikinių autorių pabrėžia 

lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių svarbą, 

nes tai yra pagrindinės priemonės siekiant lyčių 

lygybės ir nutraukiant smurtą dėl lyties, įskaitant teisę 

į nėštumo nutraukimą (žr. idėjos pavyzdį). Kita vertus, 

kitais teikiniais raginama apsaugoti orumą ir teisę į 

gyvybę stabdant finansavimą ES mokslinių tyrimų, 

paramos vystymuisi ir visuomenės sveikatos srityse, 

manomai susijusiose su žmogaus embrionų naikinimo 

skatinimu (žr. idėją). Be abortų teminės srities, 

idėjose, susijusiose su lytinėmis ir reprodukcinėmis 

teisėmis, aptariamas poreikis įgyvendinti veiksmingas 

kovos su padidėjusiu smurtu dėl lyties priemones 

(žr. idėjos ir renginio pavyzdį), taip pat siūloma spręsti 

vyrų stereotipų problemą (žr. idėją) ir kovoti su keršto 

pornografija ir priekabiavimu internete (žr. renginį). 

Kita daug teikinių generavusi tema – poreikis toliau 

skatinti asmenų su negalia, pavyzdžiui, 

21 chromosomos trisomiją turinčių asmenų, įtrauktį 

(žr. idėją). Teikinių autoriai ragina įtraukti asmenis su 

negalia į nacionalines konstitucijas (žr. idėją ir renginį), 

taip pat parengti politiką, kuria būtų skatinamas 

asmenų su negalia užimtumas (žr. idėją) ir visiems 

darbuotojams skirtas sąmoningumo mokymas apie 

asmenis su negalia (žr. idėją). Taip pat viena idėjų 

siūloma rengti mokytojus, kaip integruoti mokinius su 

negalia klasėse (žr. idėją). Be to, siūloma: i) šalinti 

kliūtis, su kuriomis susiduria asmenys su negalia, 

didinant produktų ir paslaugų prieinamumą (žr. idėją ir 

renginį), ii) užtikrinti tinkamą jų žmogaus teisių 

apsaugą (žr. idėją) ir iii) kovoti su psichikos negalią 

turinčių asmenų diskriminacija (žr. idėją). Daug 

komentarų sulaukusiame renginyje, kuriam dalyviai 

pritarė komentarų skiltyje, taip pat raginama integruoti 

Dauno sindromą turinčius žmones ir jų paramai rengti 

teisėkūros iniciatyvas (žr. renginį), kad būtų padidintas 

jų matomumas ir dalyvavimas visuose visuomenės 

lygmenyse (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai mano, kad kai kuriose 

valstybėse narėse kyla grėsmė moterų ir LGBTIQ 

mažumų teisėms ir žmogaus teisėms (žr. idėjos 

pavyzdį ir idėją). Atitinkamai, daugelis dalyvių ragina 

užtikrinti LGBTIQ asmenų apsaugą ir pripažinti tos 

pačios lyties asmenų santuokas visose ES valstybėse 

narėse (žr. idėjos pavyzdį ir idėją) ir leisti LGBTIQ 

asmenų tėvystę (žr. idėją). Viename praktinio 

seminaro renginyje buvo aptariamas LGBTIQ asmenų 

teisių integravimas į įvairias temines sritis (žr. renginį). 

Pagal kitą idėją siūloma įvesti daugialypės 

diskriminacijos sąvoką, t. y. diskriminacijos dėl dviejų 

ar daugiau priežasčių, ir imtis konkrečių kovos su ja 

priemonių (žr. idėją). 

Atsižvelgiant į Europos visuomenių senėjimą, 

platformoje buvo pateikti raginimai kovoti su 
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diskriminacija dėl amžiaus (žr. idėją). Taip pat buvo 

surengtas renginys, skirtas ištirti demografinių pokyčių 

pasekmes visuomenės struktūriniams pagrindams 

(žr. renginį). 

Keliuose renginiuose taip pat buvo atkreiptas 

dėmesys į tautinių ir etninių mažumų teisių klausimą 

(žr. idėjos pavyzdį ir renginį), įskaitant romų 

bendruomenę (žr. idėjos pavyzdį, renginį ir renginį). 

Be to, kai kuriose idėjose raginama priimti ES 

reglamentą, kad būtų užtikrintos Europos mažumų 

kalbinės teisės (žr. idėjos pavyzdį). Vienoje labai 

palaikomoje idėjoje raginama katalonų kalbą padaryti 

ES oficialiąja kalba (žr. idėją). 

Buvo aptarti Komisijoje vykę įtraukiosios 

komunikacijos svarstymai, o dalyviai teigė, jog 

Europos piliečiai turėtų nevaržomi švęsti religines 

šventes, kad jie nepajustų atvirkštinės diskriminacijos 

(žr. idėją,, idėją ir renginį). 

Kalbant apie įvairialypės ir įtraukios Europos 

perspektyvas, teikinių autoriai aptaria sėkmingos 

integracijos politikos poreikį, o kai kurie iš jų pabrėžia, 

kad nesugebėjimas įgyvendinti veiksmingos imigrantų 

integracijos politikos kelia įtampą Europos 

visuomenėse ir susijusią saugumo riziką (žr. idėją). 

 

Teisinės valstybės 
apsauga 

Būtinybė puoselėti teisinę valstybę ir pagarbą 

demokratinėms vertybėms yra viena dažnai 

pasikartojančių temų (žr. idėjos pavyzdį). Teikiniuose 

šie aspektai suprantami kaip Europos Sąjungos 

kertinės vertybės (žr. idėją ir idėją). Nors dauguma 

teikinių apima vidinius teisinės valstybės aspektus, jie 

taip pat apima išorės aspektus ir raginimus ES laikytis 

griežtesnės pozicijos trečiųjų šalių, pvz., Rusijos ir 

Kinijos, atžvilgiu. 

Vienoje iš labiausiai palaikomų šios teminės srities 

idėjų raginama sukurti Demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių peržiūros mechanizmą 

(žr. idėją). Taip pat pabrėžiama teisinės valstybės 

svarba vidaus rinkos veikimui (žr. idėją). Todėl visoje 

platformoje plačiai pritariama idėjai nustatyti bendrą 

viziją teisinės valstybės vertybėms ir institucijoms 

apsaugoti (žr. idėjos pavyzdį). 

Daug dalyvių rūpi pagarba ES vertybėms ir teisinei 

valstybei ES (žr. idėjos pavyzdį ir idėją), kai kurie 

konkrečiai nurodė Vengrijos (žr. idėjos pavyzdį ir idėją) 

ir Lenkijos (žr. idėjos pavyzdį ir idėją) atvejus. Labai 

palaikomoje idėjoje pabrėžiama, kad demokratijos ir 

teisinės valstybės principų turėtų laikytis visos 

valstybės narės, netaikant dvigubų standartų (žr. ). 

Atsižvelgdami į šias numanomas grėsmes teisinei 

valstybei, teikinių autoriai siūlo įvairias kovos su šio 

principo pažeidimais strategijas: i) sumažinti dotacijas 

šalims, ii) panaikinti jų balsavimo teises Taryboje 

(žr. idėjos pavyzdį), iii) naudoti biudžeto apsaugos 

mechanizmus, susietus su teisinės valstybės principu 

(žr. idėją), iv) peržiūrėti 7 straipsnį, kad būtų lengviau 

taikyti sankcijas vyriausybėms, pažeidžiančioms ES 

vertybes (žr. idėją), v) nustatyti mechanizmą, pagal 

kurį valstybės narės galėtų būti pašalintos iš ES, jei jos 

pažeidžia demokratinį teisinės valstybės principą 

(žr. idėją) ir vi) sukurti priežiūros instituciją, tokią kaip 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, kad būtų 

apsaugota demokratija ir teisinė valstybė ES 

(žr. idėją). 

Taip pat siūloma keletas idėjų, kaip, be kitų ES 

vertybių, užtikrinti ir teisinės valstybės principą. 

Keliose iš jų siūloma remti pilietinės visuomenės 

organizacijas kaip būdą stiprinti ir palaikyti 

demokratinę teisinę valstybę (žr. idėją ir idėją). Vienas 

teikinio autorius iškėlė susijusią idėją įgyvendinti ES 

pilietinės visuomenės strategiją, kad pilietinės 

visuomenės organizacijos galėtų laisvai veikti ir 

prisidėti prie Europos vertybių puoselėjimo (žr. idėją). 

Vis dėlto, dažniausiai pateikiamoje idėjoje 

reikalaujama panaikinti vieningo balsavimo taisyklę 

siekiant užtikrinti, kad teisinės valstybės principo 

nesilaikančios valstybės narės negalėtų blokuoti 

sprendimų priėmimo ES (žr. idėjos pavyzdį). 

Spaudos ir žiniasklaidos laisvės apsauga laikoma 

susijusia su teisinės valstybės ir, apskritai, ES vertybių 

apsauga. Tai buvo dalyvavimu grindžiamo praktinio 

seminaro tema, o poreikis didinti žiniasklaidos 

pliuralizmo skaidrumą ir užtikrinti didesnę žurnalistų 

apsaugą buvo svarbiausios jo išvados (žr. renginį). 

Taip pat pritariama didesniam skaidrumui ir 
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aktyvesniam piliečių dalyvavimui ES sprendimų 

priėmimo procese (žr. idėją). 

Nors didžioji dalis idėjų rodo susirūpinimą dėl teisinės 

valstybės principo pažeidimų, esama ir kitokios idėjų 

krypties perspektyvos, pagal kurią manoma, kad ES 

autoritariniu būdu kėsinasi į valstybių narių 

konstitucijas (žr. idėjos pavyzdį). Platformoje buvo 

užfiksuota raginimų persvarstyti Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo kompetenciją užkirsti kelią 

konfliktams su nacionalinėmis konstitucinėmis 

jurisdikcijomis (žr. idėjos pavyzdį ir renginį). 

Pavyzdžiui, vienas dalyvis mano, kad jeigu gerbiamas 

tautos suverenumas, demokratija išsaugoma 

(žr. idėją). Kiti taip pat teigia, kad veto teisė 

įgyvendinama kaip politinė priemonė, suteikta 

Sutartimis, ir kad valstybių narių prerogatyva yra ginti 

sienas ir išsaugoti krikščionybę, kultūrą ir 

homogenišką visuomenę (žr. idėją). 

 

Saugumas 

Saugumo klausimas plačiai aptariamas kitose 

teminėse srityse, pavyzdžiui, „ES pasaulyje“, todėl jis 

ne taip dažnai nagrinėjamas kaip viena iš temų 

teminėje srityje „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 

saugumas“. Vis dėlto viena iš labiausiai komentuotų 

idėjų šiuo metu šioje teminėje srityje yra pasiūlymas 

sukurti ES kariuomenę (žr. idėją) siekiant geriau 

apsaugoti valstybes nares nuo priešiškų užsienio 

subjektų (žr. renginio pavyzdį). Be to, dalyviai teigia, 

kad ES saugumo centralizavimas būtų naudingas tiek 

išlaidų požiūriu, tiek dėl mažėjančios nacionalinių 

kariuomenių svarbos visoje Europoje, susijusios su 

silpstančiu Europos piliečių angažavimusi savo 

valstybės gynybai (žr. idėją). Tačiau kiti dalyviai šių 

idėjų komentarų skiltyse kėlė klausimų dėl šio 

pasiūlymo, daugiausia komentarų pateikdami dėl 

politinio poveikio ir ES gynybos ir nacionalinės 

gynybos ryšio. Dėl šios priežasties vienas dalyvis 

pasisako už nacionalinių kariuomenių integraciją ir 

sąveiką (žr. idėją). 

Be to, teikinių autoriai aptaria užsienio politikos ateitį ir 

tai, kaip ją galima pakeisti siekiant užtikrinti, kad 

Europa atliktų tarptautinį vaidmenį (žr. renginį), taip 

pat ragina ES persvarstyti savo prioritetus, susijusius 

su jos saugumo tikslais, atsižvelgiant į įvairius 

klausimus, pradedant migrantų krize bei Afganistanu 

ir baigiant Kinijos grėsme Azijos ir Ramiojo vandenyno 

regione (žr. idėją). Atsižvelgiant į netradicines karines 

problemas, su kuriomis susiduria saugumo tarnybos, 

pavyzdžiui, terorizmą, nusikalstamų organizacijų 

veiklą ir nereguliuojamą imigraciją, vienas dalyvis 

teigia, kad jų negalima išspręsti vien tradicinėmis 

karinėmis strategijomis, nes tam reikia saugumo 

priemonių, vykdomų pasitelkiant diplomatiją, 

tarpininkavimą ir visuomenės sanglaudą (žr. idėją). 

Energetinis saugumas (žr. idėją) ir tikslas sumažinti 

priklausomybę siekiant sustiprinti Europos Sąjungos 

geopolitinius gynybos pajėgumus yra svarbus 

pavyzdys (žr. idėją). Debatuose platformoje taip pat 

buvo pastebima priešstata tarp pacifistų, 

propaguojančių gynybines strategijas, ir tų, kurie teigė, 

kad susidūrus su supervalstybėmis, pavyzdžiui, Kinija 

ir Rusija, būtinas militarizuotas saugumas (žr. idėją). 

Kai kurie dalyviai mano, kad ES neturėtų spręsti 

gynybos klausimų ir kad valstybėms narėms geriau 

organizuoti savo gynybą remiantis NATO (žr. idėją). 

Platformoje labai susirūpinta dėl saugumo dėl Rusijos, 

pavyzdžiui, dėl dezinformacijos grėsmės ir Rusijos 

įtakos bei poveikio svertų Europos šalims (žr. idėją ir 

renginį), taip pat dažnos nuomonės, kad reikia plėtoti 

bendrą politiką (žr. idėją). 

Diskutuodami apie vidaus saugumą ES, kai kurie 

teikinių autoriai pabrėžė, kad reikia kovoti su įvairių 

rūšių grėsmėmis, pavyzdžiui, kibernetiniais išpuoliais, 

stiprinant koordinavimą kibernetinio saugumo srityje 

(žr. idėją) ir kovoti su įvairių formų terorizmu vykdant 

koordinuotas kovos su terorizmu programas 

(žr. renginio pavyzdį). Be to, jie pabrėžia, kad svarbu 

užkirsti kelią Europos visuomenių radikalėjimui ir 

poliarizacijai, pavyzdžiui, sukuriant Informacijos apie 

radikalizaciją tinklą, kad būtų dalijamasi geriausia 

praktika (žr. idėją ir idėją). 

Taip pat siūloma koordinuoti ES veiksmus policijos 

pajėgoms, kad būtų užtikrinta lygybė ir vienodas 

darbas visose valstybėse narėse (žr. idėją). Šiuo 

atžvilgiu dalyviai pasiūlė pradėti įgyvendinti karinę ir 

policijos programą „Erasmus“, kad būtų sustiprintas 

lojalumas ES ir sudarytos palankesnės sąlygos dalytis 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/166585
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260441
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160579
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/251989
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/244234
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/259085
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/99365
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183943
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/261531
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/198334
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260109
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938


 

© Kantar Public 2022 68 

gerąja patirtimi (žr. idėją ir idėją). Panašios idėjos taip 

pat aptariamos teminėje srityje „ES pasaulyje“. 

Kaip paskutinė idėjų kryptis platformoje raginama 

sudaryti palankesnes sąlygas baudžiamajam 

persekiojimui ir teisėsaugai tarpvalstybiniu mastu 

(žr. idėjos ir idėjos pavyzdžius), pavyzdžiui, priimant 

bendrą baudžiamąjį kodeksą (žr. idėją). Atsižvelgiant į 

judėjimo laisvę ES, kai kurie piliečiai pritaria idėjai, kad 

būtų įsteigta Europos agentūra siekiant sustiprinti 

valstybių narių bendradarbiavimą kovojant su 

terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu (žr. idėją ir 

idėją). Vienas dalyvis taip pat atkreipia dėmesį į 

pavojų, kurį kelia neteisėta prekyba ginklais (žr. idėją). 

Be to, kai kurie dalyviai siūlytų stiprinti jau veikiančią 

Europos agentūrą Europolą, siekiant kovoti su 

tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu (žr. idėją). 

 

 

ES vertybės 

Platformoje dažnai kartojama Europos vertybių 

palaikymo svarba ir esminis vaidmuo (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienoje idėjų grupėje platformoje aptariama, 

ką reiškia būti europiečiu ir kokias vertybes ES turėtų 

įkūnyti ir propaguoti (pavyzdžiui žr. idėją ir idėją). Visų 

pirma keletas piliečių nurodo, kad Europos Sąjungos 

vertybių sistemą sudaro, be kita ko, tokie principai kaip 

žmogaus orumo, laisvės, lygybės, demokratijos, 

teisinės valstybės, žmogaus teisių, pliuralizmo, 

teisingumo, solidarumo principai (žr. renginį), taip pat 

lyčių lygybė, ir mano, kad šiais principais turėtų būti 

vadovaujamasi formuojant ES politiką. Daug 

palaikymo teko pasiūlymui sukurti ES demokratijos, 

teisinės valstybės ir pagrindinių teisių peržiūros 

mechanizmą (žr. idėją). Piliečiai taip pat nurodo tiek 

bendras valstybių narių šaknis, tiek heterogeniškus 

ypatumus, būdingus kiekvienai valstybei narei 

(žr. idėjos pavyzdį ir idėją). 

Be to, kai kurie teikinių autoriai aptaria būtinybę 

parengti Europos Konstituciją, kad būtų aiškiai 

apibrėžtos pagrindinės Europos vertybės, kurių būtina 

laikytis Europos Sąjungoje (žr. idėjos pavyzdį). 

Vienoje diskusijų krypčių daugiausia dėmesio skiriama 

religijos ir religinių vertybių vietai Europoje, 

diskutuojant apie krikščioniškų vertybių vaidmenį ir 

būtinybę jas apsaugoti (žr. idėją ir renginį), tačiau taip 

pat raginama gerbti kultūrų ir religijų įvairovę Europoje 

(žr. idėją). Kalbant apie krikščionybę, renginyje buvo 

nagrinėjama, kaip Rytų Europos šalys suderina viešas 

religiškumo išraiškas su tolerancija kitoms religijoms ir 

tikėjimams (žr. renginį). Religija ir jos svarba 

šiandieninėje Europos Sąjungoje buvo nagrinėjama 

per įvairių religijų atstovų susitikimą Dubline 

(žr. renginį). Be to, dalyviai teigia, kad etikos 

klausimai, kurie tampa vis labiau poliarizuojantys, 

turėtų būti sprendžiami per religijų dialogus ir 

pasitelkiant tarpkultūrines perspektyvas (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Naujausiuose įrašuose taip pat buvo iškeltas 

antisemitizmo klausimas, teigiant, kad tai yra didelė 

grėsmė žydų bendruomenių piliečiams daugelyje 

šalių, kuriose padaugėjo išpuolių ir smurto atvejų 

(žr. idėją). 

Lobizmas ir 
korupcija 

Kaip ir teminės srities „Europos demokratija“ atveju, 

kai kurie teikinių autoriai daug dėmesio skyrė 

klausimams, susijusiems su lobizmu ir korupcija. 

Siūloma gerinti privačiais interesais vykdomos 

lobistinės veiklos reguliavimą ir skaidrumą (žr. idėją) ir 

apriboti jos įtaką ES politikai (žr. idėjos pavyzdį). Kiti 

dalyviai aptarė, kaip kovoti su korupcija ES 

institucijose, taip pat ES lėšų naudojimą ir informatorių 

apsaugą (žr. idėjos pavyzdį). Vienas dalyvis pasiūlė 

įsteigti Tiesos ir susitaikymo komisiją, kuri nagrinėtų 

įtariamus ES pareigūnų padarytus ES sutarčių 

pažeidimus (žr. idėją). 

Be kovos su korupcija ES institucijų lygmeniu, 

raginama, kad ES patikrintų nacionalinių viešojo 

administravimo institucijų nešališkumą siekiant kovoti 

su favoritizmu ir savivale (žr. idėją ir renginį) arba 

kovoti su teismų korupcija (žr. idėją). Teikinių autoriai 

prašo ES imtis veiksmų kovojant su mokesčių 

vengimu ir korupcija valstybėse narėse (žr. idėjos 

pavyzdį). Be to, kai kurie teikinių autoriai išreiškė 
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pasipiktinimą dėl to, kad jiems nėra užtikrinamas 

teisingas bylos nagrinėjimas (žr. idėją).

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
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14 pav. Teminės srities „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ idėjų žemėlapis. 1 dalis 
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15 pav. Teminės srities „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ idėjų žemėlapis. 2 dalis 
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Teminė sritis „Skaitmeninė transformacija“ 

sugeneravo 893 idėjas, 1 169 komentarus ir 

357 renginius, taigi, iš viso 2 419 teikinių. Teikiniuose 

apskritai pabrėžiamas skaitmeninės transformacijos 

poreikis atsižvelgiant į ateities ekonomiką, 

bendradarbiavimą, sveikatą ir kitas gyvenimo sritis. 

Tačiau juose taip pat akcentuojami keli su skaitmenine 

transformacija susiję iššūkiai, pavyzdžiui, etiniai 

aspektai, didėjanti skaitmeninė atskirtis, Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento trūkumai ir 

kibernetinės grėsmės. Todėl teikinių autorių 

dažniausiai minėtos temos buvo poreikis investuoti į 

skaitmeninį švietimą ir skaitmeninių įgūdžių ugdymas, 

taip pat investavimas į skaitmenines inovacijas ir 

skaitmeninio Europos suverenumo siekimas. Įvairias 

idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 Švietimas ir mokymas: skaitmeniniai 

įgūdžiai 

 Skaitmeninis suverenumas ir etika 

 Visuotinė visuomenės skaitmenizacija 

 Europos skaitmeninės priemonės: viešųjų 

paslaugų skaitmeninimas 

 Skaitmeniniai duomenys 

 Kibernetinis saugumas 

 Skaitmeninės teisės ir įtrauktis 

 Tarša, tvarumas ir ilgalaikiškumas 

 Ekonomikos skaitmeninimas 

 Skaitmenos naudojimo sveikata 

 

 

 

7. Skaitmeninė 
transformacija  
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Renginiai 

Kai kuriuose renginiuose buvo aptariamas 
skaitmeninimo poreikis, nauda ir rizika, taip pat 
galimi intensyvesnio skaitmeninimo metodai. Juose 
dažnai perteikiama vietos perspektyva, pavyzdžiui, 
piliečių debatuose Slovėnijoje buvo aptartas 
spartesnis kaimo vietovių ir vietos ekonomikos 
skaitmeninimas (žr. renginį). 

Kai kuriuose renginiuose aptariama dirbtinio 
intelekto (DI) teminė sritis, pavyzdžiui, atvirame 
dialoge su Drezdeno piliečiais Vokietijoje 
(žr. renginį). Dalyviai suformulavo tam tikrų idėjų, 
pavyzdžiui, apie tai, kad reikia parengti į žmogų 
orientuotus dirbtinio intelekto naudojimo ir plėtojimo 
standartus (žr. idėją). DI teminė sritis taip pat 
aptarta labiau techniniuose ir specializuotuose 
renginiuose, pavyzdžiui, lapkričio mėn. įvykusiame 
suinteresuotųjų subjektų aukščiausiojo lygio 
susitikime DI klausimais, kuriame buvo kalbama 
apie dirbtinio intelekto technologijų naudą ir riziką 
tiek visuomenei, tiek įmonėms (žr. renginį). 

Kita renginių kategorija – diskusijos apie cenzūrą ir 
neapykantą kurstančių kalbų bei melagingų 
naujienų sklaidą skaitmeninėse platformose ir 
socialiniuose tinkluose. Keli teikinių autorių 
pasikeitimai nuomonėmis išryškino didesnės 
saviraiškos laisvės ir vartotojų teisių apsaugos 
poreikį (žr. renginį). 

Portugalijos piliečių dialoge, kurį kartu organizavo 
„Europe Direct“, taip pat siūlytas vienodos prieigos 
kaimo vietovėse ir jų skaitmeninimo sprendimas, 
kaip viena priemonių sustabdyti gyventojų skaičiaus 
mažėjimą, ir pabrėžta, kad reikia užtikrinti geras 
sąlygas nuotoliniam darbui ar skaitmeniniams 
klajokliams (žr. renginį). 

Kai kuriuose renginiuose aptartas skaitmeninimo 
poveikis aplinkai, susijęs su atliekų susidarymu, ir 
skaitmeninių produktų gamybos ekologinės 
sąnaudos. Viename renginyje Latvijoje buvo 
pateikta pasiūlymų, kaip kovoti su dirbtinai nustatyta 
galiojimo pabaigos data ir kokiais būdais skatinti 
antrinį technologinių įrenginių perdirbimą 
(žr. renginį). 

Vengrijos nacionalinės jaunimo tarybos 
surengtame renginyje su dalyviais aptartos 
skaitmeninimo ir skaitmeninės pertvarkos teminės 
sritys. Buvo iškelta idėja sukurti bendrą internetinę 
švietimo platformą ES lygmeniu, kad būtų galima 
rinkti skaitmeninio švietimo gerosios praktikos 
pavyzdžius, taip pat buvo aptarti kiti skaitmeninimo 
procesų skatinimo būdai, darbo su jaunimu 
skaitmeninimas, primygtinai raginant remti 
jaunuolius, kuriems trūksta skaitmeninių žinių ir 
priemonių (žr. renginį). Šios teminės sritys taip pat 
aptartos Lenkijos nacionaliniuose debatuose dėl 

skaitmeninės transformacijos kartu su kitų sektorių, 
pavyzdžiui, viešojo sektoriaus, žemės ūkio ir 
turizmo sektorių, skaitmeninimo klausimais 
(žr. renginį). 

Švedijoje surengto renginio rezultatas – trys idėjos, 
susijusios su skaitmenine transformacija: užtikrinti 
privatumą skaitmeninių mokėjimų srityje, imtis 
veiksmų kibernetinio saugumo srityje ir užtikrinti 
įtrauktį naujoje skaitmeninėje visuomenėje 
(žr. renginį). 

Švietimas ir mokymas: 
skaitmeniniai įgūdžiai 

Viena iš dažniausiai platformoje pasitaikančių idėjų 

grupių teminėje srityje „Skaitmeninė transformacija“ 

yra susijusi su poreikiu suteikti ES piliečiams reikiamų 

įgūdžių ir priemonių, kad jie galėtų tobulėti ir būti 

sėkmingi vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje. 

Įvairiomis platformoje pateiktomis idėjomis 

palaikomos visapusiškos ES masto skaitmeninio 

raštingumo pastangos visose ES šalyse, nes 

skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir skatinimas laikomi 

vienu iš svarbiausių ekonomikos prioritetų (žr. idėjos 

pavyzdį). Dalyviai visų pirma mini poreikį ugdyti 

jaunimo skaitmeninius įgūdžius visose ES valstybėse 

narėse siekiant geresnio jaunimo įsidarbinamumo 

(žr. idėjos pavyzdį). Skaitmeninių įgūdžių ir gebėjimų 

veikti skaitmeninėje visuomenėje stiprinimas yra 

suvokiamas ne tik kaip teikiantis ekonominę naudą, 

bet ir vis dažniau matomas kaip būtina sąlyga siekiant 

užtikrinti geresnes galimybes gauti išsilavinimą ir 

naudotis kultūros bei svarbiomis viešosiomis 

paslaugomis (žr. idėjos pavyzdį). Idėjų autoriai siūlo 

pradėti pradinės mokyklos lygmeniu ir tęsti darbą 

visoje švietimo trajektorijoje (žr. idėjos pavyzdį ir 

renginį), be kita ko, tarp vyresnio amžiaus gyventojų 

(žr. renginio pavyzdį ir idėjos pavyzdį). Vienas teikinio 

autorius nurodo ES įgūdžių darbotvarkę ir 2021–

2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir prašo 

paspartinti jo įgyvendinimą, kiek tai susiję su 

skaitmeniniais įgūdžiais, visų pirma atsižvelgiant į 

COVID-19 pandemiją (žr. idėją). Raginama ne tik 

ugdyti skaitmeninius įgūdžius, bet ir rengti mokymus 

apie internete tykančius pavojus, pvz., sintetinės 

vaizdakaitos būdu sukurtus vaizdo įrašus, taip pat 

mokyti sukčiavimo internete prevencijos metodų 

(žr. idėjos pavyzdį). Kai kurie teikinių autoriai mano, 

kad reikia ES teisės aktų dėl skaitmeninio švietimo, 
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kad būtų apsaugoti nepilnamečiai virtualioje erdvėje ir 

užtikrintas aukštos kokybės švietimas (žr. idėją). 

Teminėje srityje „Švietimas, kultūra, jaunimas ir 

sportas“ aptarta ir e. mokymosi sveikatos krizės 

kontekste tema; ji dažnai pasitaikydavo teikiniuose – 

iš esmės buvo raginama didinti investicijas ir dėti 

daugiau pastangų švietimo skaitmeninimui skatinti 

(žr. idėjos pavyzdį). Teikinių autoriai siūlo orientuotis 

ne tik į aparatinę įrangą, bet ir sukurti vieną bendrą 

Europos nuotolinio mokymosi platformą (žr. idėjos 

pavyzdį ir idėją), plėtoti virtualias ir imersyvias 

pedagogines priemones (žr. idėją) arba bendrą 

internetinę skaitmeninių pažymėjimų svetainę 

(žr. idėjos pavyzdį). Su tuo susijęs ir teikinių autorių 

pasiūlymas labiau skatinti mokslines karjeras 

(žr. idėjos pavyzdį ir renginį) ir plėtoti 

mokslinių tyrimų programas jauniems 

studentams, investuojant skaitmenos bei 

inovacijų srityje (žr. idėją). 

Skaitmeninis 
suverenumas ir etika 

Dažnai nagrinėjama skaitmeninio suverenumo tema, 

o kelios idėjos investuoti į atvirąją programinę įrangą 

susilaukė ypač daug pritarimo. Platformoje 

pateikiamos skaitmeninio suverenumo skatinimo 

idėjos orientuojamos į Europos strateginį 

savarankiškumą, kiek tai susiję su aparatine įranga, 

programine įranga ir socialinių tinklų platformomis; yra 

keletas raginimų užtikrinti ir stiprinti programinės 

įrangos atsparumą bei nepriklausomumą, taip pat 

investicijas į inovacijas (žr. idėjos pavyzdį ir idėją). Yra 

idėjų, kurių autoriai ragina investuoti į Europos atvirąją 

programinę įrangą dėl egalitarinių priežasčių ir 

glaudesnį valstybių narių bendradarbiavimą 

(žr. idėjos, kuriai labai pritariama, pavyzdį), taip pat 

užtikrinti didesnį skaitmeninį savarankiškumą 

(žr. idėjos pavyzdį). Viena iš idėjų potemių apima ES 

skaitmeninės plėtros ir gamybos pažangą, taip pat 

siūloma imtis veiksmų dėl interneto sektoriaus 

monopolijų (žr. idėjos pavyzdį ir idėją), susijusių su 

kitais veikėjais, pavyzdžiui, JAV ar Kinija. Kaip ir kitose 

teminėse srityse, teikinių autoriai siūlo idėją, kad 

Europa turėtų turėti nuosavas jos pačios palaikomas 

skaitmeninių medijų platformas, pavyzdžiui, Europos 

transliacijos platformą (žr. idėjos pavyzdį). Susijęs 

aspektas: vieno teikinio autorius taip pat aptaria 

poreikį plačiau taikyti Skaitmeninių paslaugų aktą 

(SPA) ir Skaitmeninių rinkų aktą (SRA) siekiant 

pažaboti ne ES įsisteigusių skaitmeninių milžinų 

vyravimą. Siekiant skatinti ES skaitmeninį 

suverenumą, teikinių autoriai ragina skatinti 

inovacijas, be kita ko, investuojant į didelį potencialą 

turinčius Europos startuolius ir į suverenią debesiją 

(žr. idėją). Šis raginimas užtikrinti Europos Sąjungos 

strateginį savarankiškumą skaitmeninėje srityje ir 

sukurti Europos skaitmeninimo modelį taip pat yra 

viena iš idėjų, pateiktų Vokietijos, Italijos ir Europos 

observatorijos organizuotoje pilietinio dalyvavimo 

programoje ir forume (žr. renginį). 

Kiti teikinių autoriai pasisako už suverenumą 

skaitmeninės programinės įrangos srityje ir ypač už 

tai, kad ES turi užtikrinti suverenumą aparatinės 

įrangos srityje (žr. renginį). Pavyzdžiui, viena iš 

labiausiai palaikomų idėjų yra pasiūlymas plėtoti ir 

skatinti lustų gamybą pačioje Europoje (žr. idėją), o 

kita idėja yra konkrečiai apie priklausomybę nuo tam 

tikrų metalų (žr. idėją). Vienas teikinio autorius aprašo 

pačios ES išgalėmis nepriklausomai pagamintą 

ekologišką išmanųjį telefoną (žr. idėją). 

Raginant užtikrinti skaitmeninį suverenumą 

akcentuojamas poreikis investuoti į inovacijas ir 

mokslinius tyrimus, keletą kartų buvo paminėti 

Europos skaitmeninių inovacijų centrai (žr. idėjos 

pavyzdį). Kad skaitmeninis suverenumas ir tvarumas 

taptų Europos skaitmeninės politikos pagrindu, vienas 

teikinių autorius siūlo ES finansavimą glaudžiai susieti 

su skaitmeninės, tvarios pertvarkos projektais ir 

Europos skaitmeninėmis laisvosios prekybos zonomis 

(žr. idėją). 

Kitoje idėjų grupėje labai akcentuojamas etikos 

aspektas. Konkrečiai, teikinių autoriai nori paskatinti 

ES skaitmeninį suverenumą, kad jis visiškai atitiktų 

Europos vertybes, standartus, skaidrumą ir etiką 

(žr. idėjos pavyzdį). Teikinių autoriai mano, kad ES turi 

būti lydere skaitmeninimo ir mokslo bei technologijų 

teisės aktų srityje (žr. idėją). Be to, šioje teminėje 

srityje labiausiai pritariama idėjai dėl teisingo 

skaitmeninimo, grindžiamo žmogaus teisėmis, 

įskaitant darbo ir profesinių sąjungų teisę (žr. idėją), 

taip pat raginama užtikrinti saviraiškos laisvę – imtis 

veiksmų prieš bet kokio pobūdžio neapykantą 

kurstančias kalbas ir melagingų naujienų skleidimą 

(žr. renginį). 

Visuotinis 
visuomenės 
skaitmeninimas 

Teminės srities „Skaitmeninė transformacija“ 

teikiniuose vyrauja siūlymas stiprinti įvairiausių ES 

visuomenės sričių skaitmeninimą kartu dedant būtinas 

inovacijų pastangas. Kalbėdami apie tai teikinių 
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http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/168697
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/249481
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
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https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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autoriai nurodo skaitmeninį dešimtmetį ir ragina 

paspartinti veiksmus ir atidžiai stebėti valstybių narių 

daromą pažangą (žr. idėjos pavyzdį). Nemažai dalyvių 

taip pat siūlo skaitmeninę pertvarką, pateikdami idėjų 

apie ES viešojo transporto skaitmeninimą ir bendrą 

elektroninį transporto bilietą (žr. idėją). Kiti kalba apie 

skaitmeninimą, susijusį su žemės ūkiu (žr. renginio 

pavyzdį), teisingumu ES (žr. renginio pavyzdį) arba su 

tvarios ir žalesnės ekonomikos sukūrimu (žr. renginio 

pavyzdį). 

Viena potemė yra susijusi su elektroniniu balsavimu, o 

keli teikinių autoriai platformoje atkreipia dėmesį į tokio 

balsavimo ir elektroninio parašo privalumus (žr. idėją), 

visų pirma pandemijos kontekste (žr. idėjos pavyzdį). 

Šis klausimas buvo nagrinėjamas atsižvelgiant į 

veiksmingumą, saugumą ir inovacijas, o ne į 

demokratijos stiprinimą. Vis dėlto komentaruose 

pateikiama ir priešingų nuomonių nurodant, kad 

elektroninis balsavimas turi tam tikrų trūkumų. Teikinių 

autoriai siūlo taikyti blokų grandinės technologiją arba 

sukurti pačios Europos ypač saugiai šifruotą el. pašto 

sistemą kaip galimą priemonę elektroninio balsavimo 

ES saugumui užtikrinti. 

Kalbant konkrečiai apie skaitmenines inovacijas, 

platformoje pateiktomis idėjomis dėl skaitmeninio 

augimo pirmiausia skatinama suteikti ES svarbesnį 

vaidmenį toliau plėtojant dirbtinio intelekto (DI) 

priemones. Pateikiant idėją įsteigti Europos DI 

mokslinių tyrimų departamentą (žr. idėją) raginama 

suderinti bendradarbiavimo pastangas. Kai kuriems 

teikinių autoriams DI yra itin svarbus elementas 

ekonomikos augimui ir gerovei ES skatinti (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad bendrai raginama 

geriau planuoti ir reglamentuoti dabartines DI 

galimybes ir algoritmines sprendimų priėmimo 

sistemas, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika, 

padidintas saugumas ir prieinamumas (žr. idėjos 

pavyzdį, žr. renginio pavyzdį). Kalbama apie poreikį 

imtis teisėkūros veiksmų siekiant kuo labiau sumažinti 

su dirbtinio intelekto technologijomis susijusią riziką 

(žr. renginio pavyzdį) ir užtikrinti pagarbą 

pagrindinėms teisėms. Kaip pavyzdys pateikiamas 

raginimas sudaryti atvejų sąrašą, kai naudoti DI yra 

draudžiama, į kurį būtų įtrauktas, pavyzdžiui, 

darbuotojų stebėjimas pasitelkiant algoritmus 

(žr. renginį). Diskutuojant šia tema labai palaikoma 

idėja dėl etiško DI ir siūloma priimti teisės aktus, 

kuriais būtų valdoma DI keliama rizika, 

reglamentuojamas duomenų naudojimas ir siekiama 

išvengti nelygybės (žr. idėją). 

Vis dėlto kai kurie teikinių autoriai pabrėžia DI naudą, 

pavyzdžiui, viešajam sektoriui arba greitosios 

medicinos pagalbos tarnyboms (žr. idėjos pavyzdį). 

Tačiau kiti teikinių autoriai veikiau abejoja ir 

akcentuoja riziką ateityje sukurti žmogaus smegenis 

pranokstantį DI (žr. idėjos pavyzdį). 

Pagal dar vieną labai palaikomą idėją aptariamas 

poreikis užtikrinti, kad didžiosios sutelktinio 

finansavimo platformos būtų prieinamos iš visų 

valstybių narių (žr. idėją). 

Keliant kai kurias idėjas taip pat aptariami (galimi) 

visuomenės skaitmenizacijos trūkumai, pavyzdžiui, 

mažiau skaitmeninių įgūdžių turinčių asmenų atskirtis, 

aplinkai daromas spaudimas, nužmoginimas, 

robotizacija ir intensyvesnis žmonių stebėjimas ir 

sekimas (žr. idėjos pavyzdį ir idėją). Teikinių autoriai 

pageidauja, kad būtų ištirti šie neigiami 

skaitmenizacijos padariniai. Susijęs aspektas: kai 

kurie teikinių autoriai pageidauja, kad būtų atnaujinti 

teisės aktai atsižvelgiant į spartėjančią visuomenės 

skaitmenizaciją (žr. idėjos pavyzdį). 

Europos skaitmeninės 
priemonės: viešojo 
sektoriaus 
skaitmeninimas 

Keletas teikinių autorių siūlo skaitmeninti ES valdymo 

ir viešąjį sektorių, kad būtų užtikrintas sąveikumas ir 

e. valdymas (žr. idėjos pavyzdį ir idėją, žr. renginį). 

Piliečiai siūlo įvairias konkrečias technologines ir 

skaitmenines priemones, skirtas Europos piliečiams. 

Plačiai aptariama ES skaitmeninei unifikacijai skirta 

potemė (žr. idėją) – raginama labiau derinti pastangas 

Europos lygmeniu tvirtinant tokias bendras 

skaitmenines priemones kaip, pavyzdžiui, specialus 

Europos socialinis tinklas viešajai nuomonei reikšti 

(žr. idėją), pavyzdžiui, sukuriant sistemą, kuri padėtų 

visoms ES šalims bendradarbiauti IT projektuose. Ši 

idėja toliau plėtojama pateikiant keletą pasiūlymų dėl 

visaapimančių skaitmeninių portalų, skirtų pilietiniam 
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angažuotumui ir kasdieniams identifikavimo 

poreikiams (žr. idėją). 

Daug idėjų yra apie skaitmeninės pilietybės sukūrimą; 

tarp jų – idėjos dėl identifikavimo Europos mastu 

naudojantis elektroninės atpažinties sistema 

(žr. idėjos pavyzdį ir idėją) arba itin saugiomis (ES) 

identifikavimo sistemomis, pavyzdžiui, grindžiamomis 

pirštų atspaudų kodo naudojimu (žr. idėjos pavyzdį). 

Teikinių autoriai taip pat siūlo Europos skaitmeninės 

tapatybės dėklę, visus popierinius dokumentus 

pakeičiant skaitmeniniais dokumentais (žr. idėją). 

Kitoje teikinių kategorijoje daug dėmesio skiriama 

Europos e. paslaugoms – pavyzdžiui, numatant 

europinį vieno prisijungimo sistemos atpažinties 

paslaugos teikėją, kuris teiktų prieigą prie viešųjų 

paslaugų (žr. idėją), poreikiui suderinti standartus ir 

sukurti vieną bendrą europinę autentifikacijos paskyrą 

(žr. idėją). Taip pat siūloma įvesti skaitmeninę ES 

tarpvalstybinių paslaugų kortelę, kad pasienio 

regionuose gyvenantiems piliečiams būtų paprasčiau 

gauti viešąsias ir skubiosios pagalbos paslaugas 

(žr. idėją). Renginiuose taip pat aptartas tokių 

skaitmeninių priemonių ir paslaugų kaip ES 

skaitmeninė tapatybė, europinė programėlė arba 

skaitmeninis Europos pasas plėtojimas (žr. renginio 

pavyzdį). 

Skaitmeniniai 
duomenys 

Kalbant skaitmeninių duomenų tema, teikinių autoriai 

akcentuoja iki šiol padarytą pažangą, paminėdami, 

kad ES yra viena iš lyderių užtikrinant asmenų 

apsaugą skaitmeniniame pasaulyje. Vis dėlto 

raginama toliau gerinti padėtį šioje srityje (žr. renginio 

pavyzdį, žr. idėjos pavyzdį). Pavyzdžiui, pasiūlymuose 

itin daug dėmesio skiriama su BDAR susijusių teisės 

aktų keitimui, kad būtų paprasčiau neleisti rinkti 

asmens duomenų internetu (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitame teikinyje prašoma aiškesnio reguliavimo, kiek 

tai susiję su BDAR ir darbuotojų duomenimis 

(žr. idėją). Daugelyje teikinių taip pat raginama priimti 

suprantamesnius teisės aktus, neapkraunant 

naudotojų nuolatiniais prašymais duoti sutikimą 

(žr. idėjos pavyzdį). Siūloma, be kita ko, dar labiau 

sugriežtinti BDAR ir siekti didesnio ES piliečių 

duomenų autonomiškumo (žr. idėjos pavyzdį). 

Keleto teikinių autoriai ragina apriboti arba uždrausti 

geografinį blokavimą (žr. idėjos pavyzdį), suderinti 

duomenų apsaugos sistemas visoje ES ir sukurti vien 

ES piliečiams skirtą debesiją (žr. idėją). 

Kibernetinis 
saugumas 

Apskritai nuolat raginama bendradarbiauti Europos 

lygmeniu infrastruktūros, žinių ir žmogiškųjų išteklių 

srityse, kad būtų stiprinamas kibernetinis saugumas 

ES (žr. idėjos pavyzdį ir idėją). 

Kelių idėjų autoriai siūlo stiprinti apsaugą nuo 

kibernetinių nusikaltimų, visų pirma didinant tinklo 

saugumą, o tai daugeliui teikinių autorių yra 

neatsiejama nuo didesnio skaitmeninio suverenumo 

(žr. idėjos pavyzdį). Be to, turėtų būti padidintas 

duomenų sistemų skaidrumas ir atskaitomybė 

(žr. idėjos pavyzdį). Teikinių autoriai siūlo (kaip penkių 

ramsčių pasiūlymo, grindžiamo ENISA 

rekomendacijomis dėl prie daiktų interneto prijungtų 

prietaisų keliamos rizikos, dalį) sukurti ES ženklą 

visiems daiktų interneto produktams, taip užtikrinant, 

kad prietaisas atitiktų būtiniausius interneto saugos ir 

veiksmingumo reikalavimus, taip pat gamintojo 

peržiūros ir kontrolės taisykles, taikomas trečiųjų šalių 

programinei įrangai (žr. idėją). Taip pat siūloma atlikti 

tam tikrą patikrinimą siekiant užtikrinti, kad 

programėlės būtų saugios, pasitelkiant Europos tinklo 

saugumo kontrolės instituciją (žr. idėją). 

Aptariamas ir kibernetinis terorizmas, pateikiama 

pasiūlymų dėl centralizuoto ES požiūrio ginant ES, jos 

piliečius ir įmones interneto grėsmių atveju (žr. idėjos 

pavyzdį). Pasiūlymai įvairuoja nuo Europos 

kibernetinės kariuomenės (žr. idėją) iki ENISA 

agentūros veiklos išplėtimo, padarant ją Europos 

kibernetinės gynybos centru (žr. idėją). Kai kurie 

teikinių autoriai mano, kad ES galėtų imtis Pasaulinės 

kibernetinio saugumo sutarties, sudaromos 2001 m. 

Budapešto konvencijos pavyzdžiu, iniciatorės 

vaidmens (žr. idėją). 

Be apsaugos strategijų, pateikiama keletas pasiūlymų 

dėl teisėkūros veiksmų, pavyzdžiui, raginama priimti 
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ES masto teisės aktus piliečių privatumui apsaugoti 

(žr. idėją). Keliuose teikiniuose taip pat pabrėžiama, 

kad, siekiant kovoti su dezinformacija, melagingomis 

naujienomis ir užtikrinti duomenų suverenumą, 

reikalingas socialinės medijos platformų 

reglamentavimas (žr. idėjos pavyzdį). Tokio 

reglamentavimo pavyzdys galėtų būti skaitmeninio 

tinklo identifikavimo protokolai, kuriuos tikrintų 

Europos institucija, siekiant išvengti šmeižto, patyčių 

internete ar melagingos informacijos skleidimo 

(žr. idėją). Vienas teikinio autorius mano, kad Europos 

prokuratūra gali atlikti tam tikrą vaidmenį stiprinant 

Europos kovos su kibernetiniais nusikaltimais 

veiksmus, ir siūlo išplėsti jos kompetenciją įtraukiant 

tarpvalstybinius kibernetinius nusikaltimus (žr. idėją). 

Taip pat raginama stiprinti vartotojų apsaugą 

internetinėje aplinkoje (žr. idėjos pavyzdį), pavyzdžiui, 

padaryti taip, kad ateityje vartotojams būtų lengviau 

apsigalvoti dėl pirkinio. 

Skaitmeninės teisės 
ir įtrauktis 

Teikinių autoriai nurodė keletą iššūkių, jų manymu 

kylančių dėl vis labiau skaitmenizuotos visuomenės. 

Vienas rūpimų teikiniuose keliamų klausimų yra 

skaitmeninė atskirtis, daranti poveikį pažeidžiamoms 

grupėms. Pavyzdžiui, vienoje internetinėje diskusijoje 

aptarta intensyvesnė mūsų visuomenės 

skaitmenizacija ir dėl to didėjanti tam tikrų gyventojų 

grupių, vadinamųjų skaitmenizacijos atsilikėlių, 

atskirtis (žr. renginį). 

Todėl teikinių autoriai pabrėžia, kad reikia užtikrinti 

nemokamą ir įtraukią prieigą prie skaitmeninės erdvės 

ir turinio, pavyzdžiui, raginant teikti prieinamas ir 

įperkamas skaitmenines paslaugas ir prietaisus 

(žr. idėjos pavyzdį ir idėją). Kiti siūlo, kad norint teikti 

skaitmenines paslaugas skaitmeninė prieiga turėtų 

būti pripažinta pagrindiniu poreikiu ir užtikrintas 

sisteminis finansavimas Europos ar nacionaliniu 

lygmeniu (žr. idėjos pavyzdį ir idėją). Kaip minėta 

pirmiau, yra kelios idėjos, kurių autoriai siūlo gerinti 

jaunų ir vyresnio amžiaus gyventojų grupių 

skaitmeninį raštingumą ir švietimą, kad būtų 

skatinama skaitmeninė sanglauda (žr. idėjos ir 

renginio pavyzdį). Vienas teikinio autorius siūlo 

nustatyti stebėsenos mechanizmą, kad būtų 

užtikrintas sąžiningas ir vienodas skaitmeninimas ir 

skaitmeninių įgūdžių įgijimas (žr. idėją). 

Kitoje svarbioje idėjų grupėje labiau pabrėžiama 

skaitmeninė nelygybė tarp miesto ir kaimo vietovių: 

atitinkamai skaitmeninio junglumo ir prieigos prie 

esminių viešųjų ir privačiųjų paslaugų gerinimas yra 

itin aptariami šios temos pasiūlymai (žr. renginį). 

Kalbant apie skaitmenines teises, kai kurie teikinių 

autoriai norėtų, kad būtų ribojama arba mažinama 

reklama skaitmeninių medijų kanaluose (žr. idėjos 

pavyzdį), tuo tarpu kiti informacijos laisvės vardan 

norėtų, kad būtų pašalintos mokėjimo užtvaros ir 

informacija būtų laisvai prieinama be jokio mokesčio 

(žr. idėją). 

Viename iš teikinių raginama laikytis lyčiai atžvalgaus 

požiūrio į skaitmeninimą ir siūloma nustatyti kovos su 

skaitmeniniu smurtu teisinę sistemą bei raginama 

propaguoti lyčių požiūriu tinkamą skaitmeninį 

projektavimą (žr. idėją). Be to, teikinių autorių 

nuomone, reikia skatinti moterų verslumą ir ugdyti 

moterų skaitmeninius įgūdžius (žr. renginį). Raginimas 

didinti lyčių lygybę technologijų srityje taip pat aptartas 

jaunųjų išrinktų politikų praktiniame seminare 

(žr. renginį). 

Tarša, tvarumas ir  
ilgalaikiškumas 

Skaitmeninimas teikinių autorių ne kartą siejamas su 

tvaresne visuomene. Pavyzdžiui, raginama įvesti 

skaitmeninį produkto pasą (siekiant skatinti vietos 

vartojimą ir žiedinę ekonomiką), prieinamą naudojant 

QR kodus, kuriame būtų pateikiama informacija apie 

produkto kilmę, sudėtį, poveikį aplinkai, perdirbimą ir 

kas su juo galiausiai turi būti padaryta (žr. idėją). 

Tačiau čia tyko pavojus – skaitmeninimas irgi 

prisideda prie taršos. Kad šio pavojaus būtų išvengta, 

teikinių autoriai ragina užtikrinti, kad skaitmeninimas 

būtų tvarus ir kad būtų daroma daugiau mokslinių 

tyrimų apie skaitmeninimo poveikį aplinkai, ir 

informuoti vartotojus apie skaitmeninių produktų 

poveikį aplinkai (žr. idėjos pavyzdį ir renginį). Yra 

pasiūlymų dėl tvarios gamybos, pavyzdžiui, raginimas 

užtikrinti, kad duomenų centrai būtų žalesni ir naudotų 
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žaliąją energiją (žr. idėją) arba kad nauji produktai 

būtų gaminami naudojant perdirbtas elektronines 

atliekas ar kitas tvarias alternatyvas (žr. idėjos pavyzdį 

ir idėją). Kitoje idėjų grupėje daugiausia kalbama apie 

skaitmenines atliekas; raginama, pavyzdžiui, pratęsti 

skaitmeninių produktų garantiją (žr. idėją). Be to, 

akcentuojama ilgalaikio naudojimo, pataisoma ir 

sąžiningai bei laikantis etikos principų pagaminta 

skaitmeninė įranga – reikėtų skatinti ją naudoti, 

pavyzdžiui, mažinant mokesčius (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai daugiausia dėmesio skiria 

tam, kad tvarumo ir prieinamumo reikalavimai būtų 

taikomi ne tik skaitmeniniams įtaisams, bet ir 

skaitmeninei infrastruktūrai bei pažangiųjų miestų 

plėtrai (žr. idėjos pavyzdį). Kitoje idėjų kategorijoje 

šiuo klausimu siūloma skatinti prieinamų ir tvarių 

technologijų plėtrą investuojant į žemąsias 

technologijas (žr. idėją). 

Ekonomikos 
skaitmeninimas 

Ta pačia tema, taip pat išplėtota pagal teminę sritį 

„Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas 

ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas“, daugeliu idėjų 

raginama rinktis skaitmeninę ekonomiką ir bendrąją 

skaitmeninę rinką (žr. idėjos pavyzdį). Teikinių 

autoriai, pavyzdžiui, svarsto ES blokų grandinės 

platformos įgyvendinimą (žr. idėjos pavyzdį ir idėją). 

Taip pat buvo nurodyta bendrosios skaitmeninės 

rinkos programos, skirtos e. prekybai skatinti, idėja ir 

būdai, kaip ugdyti MVĮ gebėjimą naudotis 

skaitmeninėmis priemonėmis ir pažangiomis 

technologijomis (žr. idėją). 

Kiti teikinių autoriai taip pat aptaria kriptovaliutų 

klausimą, prašydami vyriausybių leisti naudoti 

kriptovaliutas, kurios suteiktų naudos ir padėtų plėtotis 

skaitmeninei ir ekonomiškai aktyviai visuomenei 

(žr. idėjos pavyzdį), arba ragina sukurti europinę 

kriptovaliutą (žr. idėją). Platformoje yra ir priešingų 

argumentų – apie poreikį reguliuoti arba uždrausti 

kriptovaliutas (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, keliose idėjose propaguojamas skaitmeninio 

euro kaip saugaus ir patogaus mokėjimo būdo 

įvedimas (žr. idėją). 

Kitoje idėjų grupėje raginama investuoti į Europos 

skaitmeninės rinkos konkurencingumo didinimą ir jį 

skatinti, propaguojant mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) 

skaitmeninimo strategiją (žr. idėjos pavyzdį) ir gerinant 

rinkos sąlygas startuolių plėtrai Europos skaitmeninės 

infrastruktūros kontekste (žr. idėją). Susijęs aspektas: 

vienas teikinio autorius ekonomikos skaitmeninimo 

stiprinimą sieja su skaitmeniniais pakvitavimais, 

skaitmeninių operacijų supaprastinimu ir dėl 

naudojimosi telefonu prieinamesne internetine 

bankininkyste (žr. idėją). 

Skaitmenos 
naudojimo sveikata 

Kalbant skaitmenos naudojimo sveikatos tema, 

keliose platformoje pateiktose idėjose siūloma 

konkrečių priemonių, skirtų piliečių sveikatai 

skaitmenizuotame pasaulyje gerinti, pavyzdžiui, 

kalbama apie darbuotojų teisę atsijungti nuo darbo 

(žr. idėjos pavyzdį), raginama paskelbti dieną be 

socialinių tinklų (žr. idėją), puoselėti psichikos sveikatą 

(žr. idėjos pavyzdį) arba skatinti jaunimo skaitmeninį 

mokymą siekiant propaguoti sveiką ir sąmoningą 

technologijų naudojimą. 

Šiuo atžvilgiu vienas teikinio autorius ragina griežčiau 

reguliuoti kompiuterinius ir vaizdo žaidimus, ypač 

skirtus vaikams (ir tarp jų populiarius), nes kai kuriems 

iš jų, be kita ko, gali susiformuoti lošimo įpročiai 

(žr. idėją). 

„Sveikatos“ teminėje srityje taip pat aptartas raginimas 

dėl e. sveikatos integracijos ES (žr. idėjos pavyzdį) 

arba raginimas įvesti skaitmeninę Europos sveikatos 

draudimo kortelę (žr. idėjos pavyzdį). Išsamesnių idėjų 

autoriai siūlo sukurti vieną bendrą elektroninę 

sveikatos valdymo platformą, kuria būtų ypač 

suinteresuoti daugelis europiečių, besinaudojančių 

tarpvalstybinio judumo galimybėmis (žr. idėjos 

pavyzdį). Pastaroji idėja buvo išplėtota iki ES 

elektroninių sertifikatų kūrimo (žr. idėjos pavyzdį). 

Tačiau komentatoriai dažnai reiškė susirūpinimą dėl 

duomenų privatumo ir apsaugos. Europos 

skaitmeninės sveikatos platformos idėja daug kartų 

svarstyta skiepijimo nuo COVID-19 ir žaliojo paso 

kontekste (žr. idėjos pavyzdį). 
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Teminė sritis „Europos demokratija“ skaitmeninėje 

platformoje sugeneravo iš viso 2 316 idėjų, 4 248 

komentarus ir 940 renginių. Dažniausiai aptariamos 

temos yra Europos Parlamento rinkimai ir raginimas 

restruktūrizuoti Europos institucijas (ar net 

federalizuoti ES), po to eina įvairūs pasiūlymai, kaip 

suaktyvinti piliečių dalyvavimą ir suteikti daugiau žinių 

Europos klausimais bei puoselėti bendrą Europos 

tapatybę. Apskritai interakcijos šioje teminėje srityje 

yra konstruktyvios ir orientuotos į ateitį, netgi jei 

kartais juntama baimė, kad ES kyla pavojus sugriūti 

dėl įtampų, populizmo ir nacionalizmo. Nors reikia 

atkreipti dėmesį į tai, kad iš dalies sutapo skirtingos 

temos ir iš esmės panašūs angažavimosi lygiai, 

teikinius galima suskirstyti taip: 

 

 

 Europos Parlamento rinkimai 

 Europos Sąjungos federalizacija 

 Piliečių dalyvavimas ir konsultacijos su 

piliečiais 

 Institucinės reformos 

 Bendros europinės tapatybės ir viešosios 

erdvės puoselėjimas 

 Demokratijos saugojimas ir stiprinimas 

 

 

 

 

 

8. Europos 
demokratija 
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Renginiai 
Bendras daugelio renginių, organizuojamų pagal 

teminę sritį „Europos demokratija“, tikslas – surinkti 

idėjas, kurios duotų peno diskusijoms 

Konferencijoje dėl Europos ateities. Šis klausimas 

bendrais bruožais aptartas įvairiuose renginiuose, 

kuriuose buvo keliamos idėjos, kaip pagerinti 

Europos demokratinį veikimą (žr. renginio 

pavyzdį). Kituose renginiuose laikytasi 

konkretesnės pozicijos, visų pirma federalistinio 

požiūrio (žr. renginio pavyzdį), arba pozicijos, 

palankesnės labiau politiškai ir kultūriškai 

įvairialypei Sąjungai (žr. renginį). 

Kai kuriuose renginiuose daugiausia dėmesio 

skirta demokratinei įtraukčiai ir palankių sąlygų 

neturinčių grupių dalyvavimui politikoje. 

Prancūzijoje iniciatyva GHETT’UP pasiekė 

jaunuolius, gyvenančius vietovėse, kuriose nėra 

palankių sąlygų, kad būtų išsiaiškinta, kaip jie nori 

prisidėti prie ES sprendimų priėmimo proceso 

(žr. renginį). Vienas internetinis renginys buvo 

skirtas migrantų atstovavimui politikoje; jame 

siūlyta, kaip sustiprinti kovą su diskriminacija ir 

migrantų politinį įsitraukimą (žr. renginį). 

Konferencijoje daugelio Europos demokratijos 

tema surengtų renginių tikslas buvo išklausyti 

jaunimo nuomonę apie ES demokratinės sistemos 

ateitį. Universiteto studentams skirtame renginyje 

Milane buvo klausiama, kaip stiprinti Europos 

demokratiją (žr. renginį). Diskusijų metu dalyviai 

siūlė panaikinti arba apriboti veto teisę, sustiprinti 

ES institucijų ir jos piliečių komunikacijos kanalus ir 

sugriežtinti poveikio priemones prieš tas valstybes 

nares, kurios nesilaiko teisinės valstybės principo. 

Vienoje Lietuvos bibliotekų surengtame 

internetiniame renginyje buvo nagrinėjamas 

nevalstybinio valdymo vaidmuo ir su juo susijusi 

demokratinė dilema – ar nerinkti valstybės 

tarnautojai gali daryti poveikį viešajam valdymui. 

Konferencijoje taip pat aptarta, kaip padidinti 

viešojo valdymo skaidrumą (žr. renginį). 

 

 

Europos 
Parlamento 
rinkimai 

Kelios idėjos, susijusios su „Europos demokratijos“ 

temine sritimi, yra apie Europos Parlamento rinkimų 

organizavimo tvarkos keitimą siekiant užtikrinti 

aktyvesnį piliečių įsitraukimą į ES demokratinius 

procesus. Plačiai pritarta idėjai, sulaukusiai skirtingų 

reakcijų, dėl ES masto tarpvalstybinių rinkimų sąrašų 

sudarymo (žr. idėją). Taip pat pasiūlyta sukurti naują 

rinkimų apygardą europiečiams, gyvenantiems kitoje 

valstybėje narėje, siekiant paskatinti kandidatus 

daugiau dėmesio skirti ne vidaus, o europiniams 

klausimams (žr. idėją). Siūloma ir kitų rinkimų 

reformos idėjų siekiant paskatinti bendraeuropinius 

debatus, kartu užtikrinant, kad Europos Parlamento 

nariai būtų arčiau piliečių (žr. idėjos pavyzdį). Viena iš 

konkrečių siūlomų rinkimų reformų siekiama pakeisti 

vietų Parlamente perskirstymą, kad dabartinė 

proporcinė sistema būtų pakeista mažoritarine 

sistema ir remtųsi koalicijomis (žr. idėją). Pagal vieną 

idėją Europos Parlamento nariai turėtų būti skiriami 

nacionalinių teisės aktų leidėjų, o ne tiesiogiai 

renkami (žr. idėją). 

Kai kuriuose pasiūlymuose aptariami konkretesni 

rinkėjų aktyvumo Europos Parlamento rinkimuose 

didinimo būdai. Raginama įvesti privalomą balsavimą 

(žr. idėją), taip pat siūloma palengvinti dalyvavimą, 

pavyzdžiui, leidžiant balsuoti paštu (žr. idėją), o 

rinkėjams – registruotis rinkimų dieną, arba 

balsavimo dieną paskelbti švenčių diena (žr. idėją); 

siūloma netgi leisti tą pačią dieną balsuoti keliuose 

rinkimuose (žr. idėją). Kai kurie teikinių autoriai 

svarsto ir elektroninio balsavimo galimybę, be kita ko, 

idėją sukurti visos Europos elektroninių rinkėjų grupę 

(žr. idėją). Elektroninio balsavimo klausimas 

aptariamas ir teminėje srityje „Skaitmeninė 

transformacija“. 

Be to, yra pasiūlymų suvienodinti minimalų amžių, 

nuo kurio būtų leidžiama balsuoti Europos 

Parlamento rinkimuose (žr. idėjos pavyzdį); 

pageidautinas amžius – 16 metų (žr. idėją). Šiomis 

idėjomis, be kita ko, siekiama skatinti jaunimą 

dalyvauti politikoje – šį klausimą dalyviai dažnai laiko 

itin svarbiu. Praktiniame seminare Vienoje, be kita ko, 

aptarta, kaip paskatinti jaunuosius piliečius aktyviau 
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dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose 

(žr. renginį). Praktiniame seminare pateiktuose 

pasiūlymuose pabrėžiama, kad reikia padidinti jaunų 

Europos Parlamento narių skaičių leidžiant 

rinkimuose dalyvauti ir 16 metų sulaukusiems 

kandidatams. Maltoje surengto renginio dalyviai 

aptarė projekto „Eurovoters“ – iniciatyvos, skirtos 

jauniems šalies rinkėjams mokyti – rezultatus. Šio 

renginio metu buvo pateikta daug pasiūlymų, be kita 

ko, apie tai, kad reikia atsisakyti minties, kad 

„jaunimas“ traktuotinas kaip viena grupė, nes dėl to 

kyla pavojus, kad nebus atsižvelgiama į konkrečius 

poreikius konkrečiose bendruomenėse. Platformoje 

yra raginimų suteikti jaunimui galimybę reguliariai 

teikti savo nuomonę Europos Parlamente (žr. idėją), 

o viena idėja yra apie tai, kad reikėtų kitokios 

platformos, kurioje jaunieji naudotojai galėtų 

susipažinti su Europos Parlamento nariais ir jų 

politiniais pasiūlymais (žr. idėją). Susijusiame 

teikinyje siūloma nustatyti jaunesnių nei 35 metų 

Europos Parlamento narių kvotą (žr. idėją). 

Kiti dalyviai kelia balsavimo teisių klausimą žvelgiant 

iš žmonių su negalia arba asmenų, turinčių sveikatos 

sutrikimų, dėl kurių jų galimybės balsuoti yra 

apribotos, perspektyvos. Šiuose teikiniuose 

pasisakoma už Europos Parlamento rinkimus, kurie 

būtų įtraukesni šių kategorijų asmenų atžvilgiu 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Vienas dalyvis siūlo sudaryti Europos Parlamento 

rinkimų sąrašą vadovaujantis lyčių lygybės principu 

(žr. idėją). 

Kai kurios idėjos skirtos konkretiems su politinėmis 

partijomis susijusiems klausimams. Pavyzdžiui, 

vienas teikinio autorius siūlo naudoti tik europinius, o 

ne nacionalinių partijų simbolius (žr. idėją), kad būtų 

dar geriau pabrėžtas tarpvalstybinis rinkimų pobūdis. 

Anot kito teikinio autoriaus, partijos turėtų tapti labiau 

prieinamos žmonėms iš įvairios kultūrinės ar 

socioekonominės aplinkos (žr. idėją). 

 

 

 

 

 

 

Europos Sąjungos 
federalizacija 

Labai daug teikinių teminėje srityje „Europos 

demokratija“ autorių pageidauja Europos Sąjungos 

federalizacijos, tačiau šią sąvoką supranta skirtingai. 

Tai pasikartojanti su šia temine sritimi susijusių 

renginių tema (žr. renginio pavyzdį). „Federalizacija“ 

taip pat įkvėpė keletą platformoje labiausiai 

palaikomų idėjų (žr. idėją ir idėją) ir sulaukė įvairių 

komentarų iš dalyvių. 

Kai kurių teikinių autorių nuomone, federalizacija yra 

ne tik geriausias būdas Europos Sąjungai išnaudoti 

visą savo potencialą (žr. idėjos pavyzdį ir renginį), bet 

ir priemonė suteikti ES didesnį patikimumą bei 

daugiau įtakos pasaulinėje politinėje arenoje ir galios 

spręsti tarpvalstybines problemas, su kuriomis 

šiandien susiduriame, kaip antai klimato kaita ir 

Covid-19 pandemija (žr. idėją). Be to, tai suprantama 

kaip priemonė euroskepticizmui ir nacionalistinėms 

nuotaikoms įveikti. 

Pavyzdžiui, labai palaikomoje ir intensyviai aptartoje 

idėjoje raginama įsteigti konstitucinę asamblėją; ji 

parengtų Europos konstituciją, kurioje būtų nustatyti 

pagrindiniai demokratinės Europos federacijos 

elementai ir principai (žr. idėją). Diskusijoje, be kita 

ko, konkrečiau raginama sukurti bendrą fiskalinę ir 

ekonominę politiką (žr. idėją), įskaitant idėją apie 

mokesčių mokėtojų Europos Sąjungą (žr. idėją), 

vieną bendrą Europos kariuomenę ir federalizuoti 

užsienio politiką, kartu performuojant ES institucijas 

pagal federalistinius principus. 

Vis dėlto kai kurie teikinių autoriai federalizaciją 

vertina skeptiškai. Kai kurie dalyviai nerimauja, kad 

tai gali būti pernelyg didelės galios centralizacijos 

arba disbalanso tarp valstybių narių priežastis. Kiti 

mano, kad yra daug problemų, kurias reikia įveikti, 

kad tokia idėja taptų realybe. Kai kurie teikinių autoriai 

yra už decentralizaciją, suteikiant daugiau galių 

valstybėms narėms, o ne už federalizaciją (žr. idėjos 

pavyzdį), užtikrinant daugiau laisvės ir pagarbos 

valstybių narių identitetui ir laisvą bendradarbiavimą 

srityse, kuriose tai naudinga (žr. idėjos pavyzdį). 

Vienoje iš tokių idėjų reiškiamas susirūpinimas dėl 

minties apie „dar glaudesnę Sąjungą“ ir dėl 

potencialios federalinių teismų galios, pasisakant už 

konfederaciją, o ne federacinę Sąjungą (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/151537
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/220144
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/224404
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/242386
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Atsižvelgiant į skirtingas nacionalines aplinkybes ir 

valstybių narių pasirengimo tapti federacinės 

sąjungos dalimi lygį, kai kurie dalyviai siūlo 

laipsniškos federalizacijos su pereinamųjų laikotarpių 

sistema idėją (žr. idėją). Tokių teikinių autoriai pritaria 

federacinės Europos idėjai, tačiau veikiau mano, kad 

kol kas ji neįgyvendinama, todėl pasisako už skirtingų 

greičių Sąjungą, nes tai trumpuoju laikotarpiu 

sustiprintų ES strateginį savarankiškumą, ir už 

federalizmo perspektyvą (žr. idėją). 

Piliečių dalyvavimas 
ir konsultacijos su 
piliečiais 

Platformoje pateiktuose teikiniuose yra keletas 

siūlymų stiprinti piliečių dalyvavimą ir politinės 

atsakomybės jausmą ES sprendimų priėmimo 

atžvilgiu. 

Vienoje idėjų ir renginių grupėje diskutuojama apie 

galimybę plėtoti labiau nuolatinio pobūdžio 

mechanizmus, grindžiamus dalyvaujamąja 

demokratija ir piliečių bendravimu, siekiant sustiprinti 

ir papildyti atstovaujamąją demokratiją, be kita ko, 

remiantis Konferencijos dėl Europos ateities darbo 

patirtimi. Dalyviai siūlo, pavyzdžiui, sistemingiau 

naudotis piliečių asamblėjomis ir forumais siekiant 

parengti svarbiausius ir sudėtingiausius politinius 

sprendimus ES (žr. idėjos pavyzdį). Vienas dalyvis 

siūlo, kad, sėkmingai pasibaigus Europos piliečių 

iniciatyvai, tokias asamblėjas turėtų tiesiogiai šaukti 

piliečiai (žr. idėją). Kai kurie teikinių autoriai siūlo, kad 

Europos Parlamentą konsultuotų Piliečių 

parlamentas – pilietinės visuomenės organizacijoms 

skirta asamblėja (žr. idėją) arba steigiamoji 

asamblėja (žr. idėją). Dalyviai taip pat aptaria ES 

masto referendumų ES instituciniais ir politikos 

klausimais idėją (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurie dalyviai 

mano, kad tai būtų alternatyva nacionalinių 

referendumų Europos klausimais rengimui, nes tokių 

nacionalinių referendumų rezultatai galėtų lemti tam 

tikrų ES politikos iniciatyvų blokavimą, nors bendrai 

ES mastu tos iniciatyvos būtų remiamos (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Kai kuriuose iš šių teikinių konkrečiai aptariami 

daugiakalbės skaitmeninės platformos privalumai – ji 

giriama ir kritikuojama – tačiau taip pat pateikiami 

pasiūlymai dėl patobulinimų. Pavyzdžiui, ne vienas 

dalyvis pabrėžia poreikį sukurti grįžtamojo ryšio 

sistemą, kad būtų atsižvelgiama į piliečių 

konferencijoje pateiktus pasiūlymus (žr. idėjos 

pavyzdį). Kitas dalyvis atsiliepia į idėją paversti 

Konferenciją nuolatine atkreipdamas dėmesį į poreikį 

kartkartėmis apibendrinti platformos turinį ir jį aptarti 

(žr. idėją). 

Teikiniuose taip pat siūloma sukurti vieną internetinę 

vieno langelio principu veikiančią platformą, kurioje 

būtų kaupiama visa visuomenės pateikta informacija 

(Europos piliečių iniciatyvos, skundai ar peticijos) ir 

sutelkiama į ES institucinę dalyvaujamąją struktūrą 

(žr. idėją), tuo tarpu kitas teikinio autorius kelia idėją 

apie tik asociacijoms skirtą platformą (žr. idėją). 

Viena iš interneto platformų, kurias dalyviai siūlo 

demokratiniam dalyvavimui stiprinti, yra skirta 

lobizmo, vykdomo „iš apačios į viršų“, sistemai 

sukurti. Europos piliečiai ją bendrai finansuotų 

pavieniais įnašais ir dalytųsi idėjomis tame pačiame 

portale (žr. idėją). Šia platforma siekiama išspręsti 

nevienodų atskirų piliečių ir didelių organizacijų galių 

daryti įtaką klausimą. 

Kiti teikinių autoriai siūlo sukurti internetinį skaitmeninį 

forumą, kuriame ES piliečiai galėtų aptarti ES teisės 

aktus naudodamiesi socialiniais tinklais grindžiama 

teigiamų vertinimų paspaudimų ir komentarų sistema 

(žr. idėją). Panaši idėja – sukurti piliečių lobistinės 

veiklos platformą kaip alternatyvų būdą eiliniams ES 

piliečiams ir mažesnėms įmonėms dalytis savo 

patirtimi ir nuomonėmis apie teisės aktus ES 

sprendimų priėmimo procese (žr. idėją).  

Daugelis dalyvių aptaria pilietinių technologijų svarbą, 

ypač šiais laikais, kai didėja nepasitikėjimas 

politinėmis partijomis (žr. idėją). Pagal šią idėją, 

pilietinės technologijos leistų suprasti, kad šiais 

laikais viešasis valdymas tampa vis sudėtingesnis, ir 

sustiprintų aktyvų angažavimąsi ir dalyvavimą. 

Italijos Brindizio mieste surengtame renginyje buvo 

pateikta įvairių idėjų, kaip pagerinti tiesioginius 

demokratinius mechanizmus ES lygmeniu, be kita ko, 

didinant visuomenės žinias apie kai kurias jau turimas 

priemones, pavyzdžiui, ES peticijas, laikinuosius 

komitetus, Europos tarpininkus ir platformą SOLVIT. 

Europos Parlamento narių priartinimas prie piliečių 

taip pat laikomas Europos demokratijos stiprinimo 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145366
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
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http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/101641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/18614
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/139696
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/84052
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/245620
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
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priemone. Vienas dalyvis siūlo įvairias strategijas 

komunikacijai gerinti ir tiesioginiam EP narių ir jų 

rinkėjų keitimuisi idėjomis skatinti (žr. idėją). Viena iš 

siūlomų idėjų yra apie tai, kad EP nariai savo rinkimų 

apygardose galėtų įsteigti vietos biurus. Ši idėja iš 

dalies panaši į kito dalyvio pasiūlymą sukurti už ES 

reikalus atsakingų vietos tarybų narių sistemą 

(žr. idėją); tai irgi padėtų priartinti ES institucijas prie 

Europos piliečių. 

 

Institucinės 
reformos 

Daugelyje idėjų konkrečiau aptariamas Europos 

institucijų reformų klausimas siekiant užtikrinti, kad 

Europos institucijos taptų veiksmingesnės, 

skaidresnės ir artimesnės žmonėms. Tarp pateiktų 

institucinės reformos idėjų buvo pasiūlymų dėl 

platesnio institucinės struktūros pertvarkymo 

(žr. idėjos pavyzdį), taip pat strategijų, kuriomis 

siekiama, kad politikos formuotojai būtų labiau 

atskaitingi už politikos iniciatyvų veiksmingumą. 

Pavyzdžiui, vienas dalyvis siūlo idėją, kad poveikio 

vertinimai būtų privalomi visuose teisėkūros proceso 

etapuose (žr. idėją). 

Kalbant apie Europos Parlamentą, teikinių autoriai 

dažniausiai ragina suteikti jam realią teisėkūros 

iniciatyvos galią (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat yra 

raginimų suteikti jam fiskalinius įgaliojimus (žr. idėją). 

Svarstomas ir Europos Parlamento būstinės 

klausimas – teikinių autoriai ragina pasirinkti arba 

Strasbūrą, arba Briuselį (žr. idėjos pavyzdį), nes tai 

taip pat padėtų sumažinti logistikos išlaidas 

(žr. idėją). 

Aptariant Europos Vadovų Tarybos ir Europos 

Sąjungos Tarybos klausimą, platformoje ne kartą 

iškelta idėja, be kita ko, ir teminėje srityje „Europos 

demokratija“, pereiti prie kvalifikuotos balsų 

daugumos taisyklės, bent tam tikrose politikos srityse 

(žr. idėjos pavyzdį), ir panaikinti veto teisę (žr. idėjos 

pavyzdį). Taip pat vyksta diskusijos dėl Tarybos 

vaidmens ES institucinės sąrangos kontekste 

(žr. idėjos pavyzdį) ir yra siūlymų gilinti dvejų rūmų 

teisėkūros veiklą ES (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie Europos Komisiją, tam tikruose 

teikiniuose svarstomas Komisijos pirmininko rinkimų 

ir Komisijos narių skyrimo, įskaitant 

Spitzenkandidaten (pagrindinės Europos politinės 

frakcijos kandidato skyrimo Komisijos pirmininku) 

sistemą, klausimas (žr. idėjos pavyzdį); be to, 

siūloma, kad Komisijos pirmininką tiesiogiai rinktų 

piliečiai (žr. idėjos pavyzdį). Dalyviai taip pat iškėlė 

klausimą dėl Komisijos narių skaičiaus (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Viena iš labiausiai svarstytų idėjų – turėti tiesiogiai 

išrinktą ES prezidentą, pavyzdžiui, sujungiant 

Europos Komisijos pirmininko ir Europos Vadovų 

Tarybos pirmininko vaidmenis (žr. idėjos pavyzdį). 

Taip pat yra raginimų turėti vieną bendrą kontaktinį 

punktą, kad ES kalbėtų vienu balsu išorės santykių 

klausimais (žr. idėjos pavyzdį). Vienas dalyvis siūlo 

sujungti Euro grupės pirmininko ir už eurą atsakingo 

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo vaidmenis 

ir sukurti Ekonomikos ir finansų ministeriją, kad būtų 

pagerintas koordinavimas (žr. idėją). 

Be to, užsimenama apie Regionų komiteto ir 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto reformas, 

kad šie komitetai veiktų efektyviau. Siūloma Regionų 

komitetą reformuoti taip, kad būtų įtraukti tinkami 

dialogo su regionais, miestais bei savivaldybėmis 

kanalai (žr. idėją), arba siūloma suteikti šiam 

komitetui svarbesnį vaidmenį (žr. idėją). Kitas dalyvis 

siūlo su minėta idėja susijusią mintį euroregionus 

pripažinti instituciniais vienetais (žr. idėją). 

Viena labai palaikoma idėja yra apie tai, kad ES reikia 

sukurti aiškų mechanizmą, susijusį su valstybės 

statuso neturinčių šalių apsisprendimo teise 

(žr. idėją). 

Europos Teisingumo Teismo (ETT) vaidmuo taip pat 

yra plačiai aptariamas (žr. idėjos pavyzdį); vieni 

ragina ETT aiškiau apibrėžti ar net išplėsti jo 

įgaliojimus (žr. idėjos pavyzdį), o kiti – tuos 

įgaliojimus susiaurinti (žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kurie teikinių autoriai daug dėmesio skiria 

Europos Centrinio Banko (žr. idėją) ir Euro grupės 

(žr. idėją) vaidmeniui ir siūlo būdus, kaip šias 

institucijas reformuoti. Pagal vieną idėją raginama 

užbaigti kurti bankų sąjungą, numatant Europos 

indėlių garantijų sistemą (žr. idėją). 

Įvairios reformų idėjos atspindi kartų požiūrį. 

Pavyzdžiui, vienas dalyvis siūlo įvesti ES politikos ir 
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teisės aktų poveikio vertinimą siekiant įvertinti jų 

poveikį konkrečiai jaunimui (žr. idėją). Taigi „jaunimo 

testas“ institucijose padėtų geriau suprasti jaunimo 

požiūrį ir padarytų ES politiką įtraukesne jaunimui. 

Nuo jaunuolių pereinant prie vyresniųjų – kitas dalyvis 

siūlo paskirti už pagyvenusių žmonių reikalus 

atsakingą Europos Komisijos narį (žr. idėją). 

Bendros europinės 
tapatybės ir viešosios 
erdvės puoselėjimas 

Nagrinėdami šią temą teikinių autoriai aptaria bendrą 

Europos tapatybę remiantis bendromis Europos 

demokratijos vertybėmis (žr. renginį), kaip jau aptarta 

nagrinėjant kitas temas. Tačiau jie taip pat teikia 

praktinių pasiūlymų, kaip puoselėti tokią bendrą 

Europos tapatybę ir bendrą Europos viešąją erdvę, 

be kita ko, pasitelkiant žiniasklaidą. 

Labiausiai aptariama yra kalbos tema. Viena bendra 

kalba laikoma veiksmingu (o kartais ir vieninteliu) 

būdu sukurti tvirtą Europos tapatybę 

(žr. idėjos pavyzdį). Esperanto kalba dažnai 

nurodoma kaip galinti suvienyti (žr. idėjos pavyzdį) ir 

padėti išvengti savų nacionalinių kalbų propaguotojų 

susiskaldymo. Nors teikinių autoriai gali nesutarti, kuri 

kalba turėtų būti tinkamesnė europiečiams, jie visi 

sutaria, kad reikia skatinti kalbų mokymą ir rasti 

bendrą kalbą (žr. idėjos pavyzdį). Kituose teikiniuose 

raginama labiau laikytis daugiakalbystės principo 

(žr. idėjos pavyzdį), pavyzdžiui, užtikrinti, kad visi 

oficialūs ES leidiniai būtų išversti į visas ES kalbas 

(žr. idėją). 

Be to, siekiant puoselėti europinę dvasią, siūloma 

suburti ES sporto komandą (žr. idėjos pavyzdį), 

gegužės 9 d. paskelbti švenčių diena visose 

valstybėse narėse (žr. idėją) arba sukurti ES pasą 

(žr. idėją). 

Vienas dalyvis taip pat siūlo sukurti darbuotojų 

porinimo programas, kad nemokyklinio amžiaus 

europiečiai galėtų susipažinti su kitų ES šalių kultūra, 

pavyzdžiui, lankydami mokymo kursus užsienyje 

(žr. idėją). Ateities kartos matomos kaip pagrindinės 

bendros ES tapatybės formuotojos, todėl daugelis 

dalyvių pabrėžia jaunimo švietimo Europos politiniais 

klausimais svarbą (žr. idėją); ši tema taip pat išsamiai 

aptariama skyriuje „Švietimas, kultūra, jaunimas ir 

sportas“. 

Ne tik kalbos, bet ir kultūros produktai laikomi 

galinčiais suvienyti europiečius. Taigi, vienas dalyvis 

ragina skatinti kultūros produkcijos sklaidą Europos 

teritorijoje sukuriant laisvo informacijos judėjimo 

erdvę, t. y. mažinant autorių teisių ir licencijų išdavimo 

apribojimus ES (žr. idėją). 

Keletas teikinių Europos tapatybės tema yra 

susijusios su medijomis ir tuo, kaip jos gali padėti 

skleisti žinias apie ES ir kurti europinį etosą (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienas ne kartą iškeltas pasiūlymas, 

sulaukęs palyginti nemažai pritarimo, yra sukurti 

bendraeuropines žiniasklaidos priemones ar tinklus 

(žr. idėjos pavyzdį) arba vieną visuomeninį ES 

transliuotoją (žr. idėjos pavyzdį). Iš esmės toks 

pasiūlymas teikiamas siekiant pagilinti piliečių žinias 

ES klausimais, pavyzdžiui, tiesiogiai transliuojant 

diskusijas ir renginius, ir taip pat puoselėti ES 

bendrumo jausmą, puoselėjant Europos vertybes ir 

Europos kultūras, rodant dokumentinius filmus apie 

ES šalis. Kai kurie teikinių autoriai taip pat ragina 

sukurti ES televizijos ir radijo kanalą ES vertybėms 

skleisti ir už ES ribų (žr. idėjos pavyzdį). 

Kiti dalyviai siūlo mokyti žurnalistus, kaip rengti 

pranešimus apie ES, arba nustatyti pareigą 

valstybiniams transliuotojams tam tikrą procentinę 

transliavimo laiko dalį skirti ES tematikai (žr. idėją). 

Demokratijos 
saugojimas ir 
stiprinimas 

Kelios šios temos idėjos yra susijusios su 

demokratijos apsauga ES: raginama imtis ryžtingų 

veiksmų prieš demokratinius principus 

pažeidžiančias vyriausybes, ypač turint omenyje 

Vengriją ir Lenkiją (žr. idėjos pavyzdį). Šis klausimas 

išsamiau svarstomas teminėje srityje „Vertybės ir 

teisės, teisinė valstybė, saugumas“. 

Teikinių autoriai taip pat pripažįsta demokratinėms 

šalims galintį kilti dezinformacijos ir melagingų 

naujienų pavojų. Yra raginimų laikytis griežtesnio 

požiūrio siekiant kovoti su klaidinančios informacijos 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/233443
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/215922
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
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sklaida, įskaitant pasiūlymus sukurti mobiliąją faktų 

tikrinimo programėlę (žr. idėją) arba nepriklausomą 

ES žiniasklaidos faktų tikrinimo institutą (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai taip pat pasisako už specialų 

ES reglamentą dėl turinio, kuris gali būti skelbiamas 

socialiniuose tinkluose (žr. idėjos pavyzdį). 

Kelios idėjos ir komentarai yra apie tai, kad reikia 

reglamentuoti lobistinę veiklą; raginama parengti 

politikams skirtą elgesio kodeksą arba įsteigti 

nepriklausomą Europos įstaigą, galinčią kovoti su 

korupcija ir nepageidaujama lobistų įtaka (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienas dalyvis ragina uždrausti naudoti 

rėmimo priemones pirmininkavimo ES Tarybai 

laikotarpiu – praktiką, pagal kurią pirmininkaujančios 

ES valstybės narės vyriausybė gauna finansinę 

paramą, kad oficialią internetinę ar fizinę medžiagą 

galėtų žymėti specialiu logotipu (žr. idėją). 

Taip pat raginama imtis bendrų kovos su korupcija 

priemonių, pavyzdžiui, tais atvejais, kai skiriamos 

sutartys konkursuose vietos lygmeniu (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienas dalyvis siūlo sukurti vieną bendrą 

duomenų bazę, kuri sujungtų dabartines įvairias ES 

pranešimų teikimo sistemas (žr. idėją). Kitas siūlo 

uždrausti Europos politikams ir pareigūnams, 

einantiems svarbias pareigas, pvz., Europos 

Parlamento nariams ar Komisijos nariams, turėti 

akcijų (žr. idėją). 

Vienas dalyvis reiškia susirūpinimą dėl 

nepageidaujamos užsienio įtakos Europos 

demokratijai, prašydamas patikrinti, kokia ES 

ypatingos svarbos infrastruktūros dalis priklauso 

Kinijai; jis taip pat prašo, kad sudarydama prekybos 

susitarimus ES kaip strateginei ekonominei partnerei 

teiktų pirmenybę Indijai, o ne Kinijai (žr. idėją). 

Briuselyje surengtame renginyje atkreiptas dėmesys 

į itin svarbų miestų ir vietos bendruomenių vaidmenį 

stiprinant demokratiją ir skatinant socialinę pažangą. 

Esant dideliam institucinio centro ir periferinių regionų 

atotrūkiui, miestų ir savivaldybių vaidmuo gali būti itin 

svarbus stiprinant piliečių pasitikėjimą 

demokratinėmis institucijomis. 
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Nuo platformos veikimo pradžios teminė sritis 

„Migracija“ sugeneravo iš viso 2 488 teikinius, įskaitant 

847 idėjas, 1 457 komentarus ir 184 renginius. 

Dažniausiai pasikartojantys teikiniai šioje teminėje 

srityje atskleidžia tris bendras tendencijas. Viena 

vertus, viena interakcijų grupė reikalauja didesnio 

solidarumo ir geresnių integracijos procedūrų, kita 

vertus, kituose teikiniuose pageidaujama imtis 

daugiau veiksmų migracijai kontroliuoti ir mažinti. Kita 

dalyvių grupė užėmė tarpinę poziciją ir norėtų, kad 

būtų skatinamas tarptautinis judumas, tačiau tik tarp 

ekonomiškai išsivysčiusių demokratinių šalių. 

Atitinkamai buvo analizuojamos šios temos: 

 

 

 

 

 Bendra ES migracijos politika 

 Humanistinė pozicija migracijos klausimu 

 Integracija 

 Migracija iš ES nepriklausančių šalių kaip 

grėsmė 

 Sienų kontrolė 

 Pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas 

 

 

 

 

 

9.  Migracija 
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Renginiai 
Tarp renginių, kuriuose buvo diskutuojama apie 

migraciją iš Europos politinės perspektyvos – 

Briuselyje surengtas „greitųjų diskusijų“ renginys 

migracijos politikos klausimais (žr. renginį). Šiame 

renginyje daugiausia dėmesio skirta migrantų 

įtraukčiai žvelgiant iš kultūros ir užimtumo 

perspektyvos. Dalyviai reikalavo, kad ES imtųsi 

daugiau iniciatyvos kovojant su rasizmu ir 

diskriminacija, ir pasiūlė būdų, kaip pagerinti 

migrantų atstovavimą kultūros srityje ir darbo 

rinkoje. 

Kituose su migracija susijusiuose renginiuose, 

pavyzdžiui, Vilniuje surengtuose debatuose 

(žr. renginį), dominavo saugumo ir sienų kontrolės 

klausimai. Šio renginio dalyviai ne tik aptarė, kaip 

pagerinti Europos sienų apsaugą, bet ir daug 

dėmesio skyrė migrantų krizei prie Europos 

Sąjungos ir Baltarusijos sienos, analizuodami jos 

poveikį šalims, į kurias atvykstama. Skirtingai nuo 

kitų sienų kontrolei skirtų renginių, šioje diskusijoje 

taip pat buvo nagrinėjami humanitariniai klausimai, 

susiję su sienų kontrole, siekiant atsakyti į šį 

klausimą: „Ar ES sienos gali apsaugoti ir 

demokratiją, ir žmogiškumą?“ 

Šis klausimas tam tikra prasme buvo būdingas 

daugeliui debatų migracijos politikos tema, 

pavyzdžiui, Graikijos fondo surengtus internetinius 

debatus (žr. renginį). Šiame renginyje buvo išsamiai 

aptartas Turkijos ir ES paktas dėl migrantų srautų 

kontrolės. Dalyviai pasidalijo į tuos, kurie jį palaiko 

kaip veiksmingą sprendimą nepasiteisinus Dublino 

sistemai, ir tuos, kurie jį laiko netinkamu, nes Turkija 

nuolat pažeidinėja žmogaus teises. Panašiai ir 

jaunimo renginyje Lenkijoje jaunuoliai pritarė 

subalansuotai pozicijai migracijos srityje: taikyti 

griežtą sienų kontrolę, bet ir laikytis humanitarinio 

požiūrio (žr. renginį). Renginyje Švedijoje aptarti 

Europos migracijos sistemos dabartiniai iššūkiai ir 

ateities perspektyvos (žr. renginį). Be kitų šiame 

renginyje išsakytų dėmesio vertų minčių, buvo 

mintis, kad reikia atsižvelgti į kultūrinį šoką, kurį 

patiria migrantai integruodamiesi į Europos 

visuomenę. Dalyviai pabrėžė šeimos paramos 

svarbą daugelyje ne Vakarų visuomenių ir pokyčius, 

su kuriais migrantai gali susidurti persikėlę į tokias 

mažiau šeimomis grindžiamas visuomenes kaip 

Europos visuomenės. 

Kai kuriuose renginiuose Ispanijoje buvo 

diskutuojama, kaip migracijos tema atspindima 

mokyklose, ir aptariamas švietimo vaidmuo 

migrantų integracijos atžvilgiu (žr. renginio pavyzdį). 

Kitame mokyklos renginyje Portugalijoje buvo 

pasiūlyta imituoti Europos Parlamento posėdį, per 

kurį moksleiviai aptarė Europos laisvo judėjimo 

erdvės ir ES sienų politikos privalumus ir trūkumus 

(žr. renginį). 

Bendra ES migracijos 
politika 

Daugelyje šioje teminėje srityje pateiktų idėjų 

reikalaujama bendros ES migracijos politikos. Dažnai 

kartu raginama labiau gerbti žmogaus teises ir sukurti 

veiksmingą perskirstymo sistemą. Taip pat dažnai 

minimas poreikis reformuoti Dublino sistemą. 

Teisėtos migracijos potemėje palaikantieji griežtesnę 

migracijos politiką ragina parengti bendrą ES 

selektyvios migracijos politiką, nustatant kvotas, 

griežtesnes atrankos ir priėmimo procedūras 

(žr. idėjos pavyzdį). Pasiūlyta alternatyvių požiūrių į 

teisėtą migraciją, pavyzdžiui, taškais grindžiama 

Europos imigracijos sistema, kuri kartais laikoma 

būtina siekiant veiksmingiau reguliuoti migracijos 

srautus (žr. idėją). Teikinių autoriai taip pat nori 

išnagrinėti modelį, pagal kurį prieglobsčio prašytojus 

būtų galima perkelti į šalies partnerės centrus jų atvejų 

peržiūroms atlikti (žr. renginį). 

Migracijai atviresniuose teikiniuose taip pat raginama 

laikytis vieningo ir veiksmingesnio požiūrio, kuris vis 

dėlto labiau atitiktų (socialines) Europos vertybes. 

Pavyzdžiui, teikiniuose konkrečiai aptariama bendra ir 

veiksminga ES prieglobsčio procedūra (žr. idėją), 

atkreipiant dėmesį ir į poreikį reformuoti Dublino 

reglamentą, kad būtų užkirstas kelias nevienodam 

prieglobsčio prašytojų ir migrantų paskirstymui 

(žr. idėjos pavyzdį). Kai kuriuose iš šių teikinių 

siūloma, kad migrantams turėtų būti suteiktas laikinas 

ES pasas, kad jie galėtų dirbti ir turėtų teisę gyventi 

šalyje (žr. idėjos pavyzdį). Vienoje stipriai palaikomoje 

idėjoje teminėje srityje „Migracija“ taip pat raginama 

vykdyti konkretesnę ir teisingesnę Europos 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/88408
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/108637
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/81610?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/100091?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/82171
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/115501
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/123421
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
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https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
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ekonominės migracijos politiką, numatant teisėtus 

atvykimo būdus, ir integracijos politiką, grindžiamą 

vienodu požiūriu ir visapusiška pagarba žmogaus 

teisėms (žr. idėją). 

Viename teikinyje iškelta idėja sukurti už prieglobstį ir 

migraciją atsakingo Europos Komisijos nario 

pareigybę. Jis turėtų prižiūrėti bendrą ES prieglobsčio 

sistemą koordinuodamas veiksmus su kitomis 

institucijomis (žr. idėją). 

Piliečiai taip pat palaiko ES darbo jėgos migracijos 

politiką arba studentų ir kvalifikuotų darbuotojų iš 

trečiojo pasaulio šalių pritraukimo į ES strategijas. 

Šiuo atžvilgiu vienas teikinio autorius pabrėžė, kad ES 

turi turėti didesnę kompetenciją migracijos srityje, kad 

galėtų valdyti migraciją pagal Sąjungos principus ir 

vertybes (žr. idėją). 

Grupė teikinių autorių remia idėją skatinti selektyvią 

imigraciją. Tokie dalyviai migraciją paprastai vertina 

teigiamai dėl jos sukuriamos ekonominės naudos. Jie 

siūlo orientuotis į konkrečias šalis siekiant iš jų 

pritraukti talentus (žr. idėją) arba sušvelninti kriterijus, 

taikomus judumui tarp ekonomiškai pažangių tiek 

Vakarų, tiek Azijos demokratinių šalių, visų pirma 

laisvosios prekybos susitarimų kontekste (žr. idėją). 

Humanistinė pozicija 
migracijos klausimu 

Teikinių autoriai, kurie laikosi humanistinio požiūrio į 

migraciją, ragino pakeisti naratyvą apie migrantus, 

ypač atsižvelgiant į jų, kaip sveikatos priežiūros 

darbuotojų, indėlį pandemijos metu (žr. renginį). 

Kai kuriuose teikiniuose raginama kurti humanitarinius 

koridorius arba taikyti visavertę atvirų sienų politiką ir 

kritikuojamas solidarumo su migrantais trūkumas 

(žr. idėjos pavyzdį). Šioms idėjoms pritariantys 

dalyviai, kurie pritaria šioms idėjoms, iniciatyvas, 

kuriomis siekiama patruliuoti Viduržemio jūros 

regione, kad migrantai būtų grąžinami atgal, arba 

susitarimus dėl migrantų srautų kontrolės, pavyzdžiui, 

ES ir Turkijos susitarimą, paprastai laiko ES migracijos 

sistemos nesėkme (žr. idėjos pavyzdį). 

Teikinių autoriai ragina gerbti žmogaus teises ieškant 

kovos su nereguliuojama migracija sprendimų ir 

vykdyti tokią ES imigracijos politiką, kurioje būtų 

numatytos paprastesnės ir prieinamesnės 

prieglobsčio procedūros kilmės šalyse, teisėti ir 

saugūs migracijos maršrutai ir ryžtingai kovojama su 

prekyba žmonėmis, kad būtų išvengta pabėgėlių 

mirčių prie ES sienų (žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kurie teikinių autoriai siūlo tokią teisinę sistemą, 

kurios laikantis būtų sustabdytas integruotų asmenų ir 

šeimų priverstinis grąžinimas į nesaugias kilmės šalis 

(žr. idėją). Kiti dalyviai remia savanoriško grįžimo, o ne 

priverstinio grąžinimo strategiją, remdamiesi tuo, kad 

pirmoji pasitvirtino esanti daug veiksmingesnė, jei 

įgyvendinama kartu su kilmės šalimis (žr. idėją). 

Kai kuriuose iš šių teikinių taip pat aptariami 

nelygybės, darančios poveikį esamoms prieglobsčio 

prašymo procedūroms, klausimai. Pavyzdžiui, juose 

pabrėžiama, kad prieglobsčio prašančių vyrų dalis yra 

daug didesnė nei prieglobsčio prašančių moterų ar 

šeimų dalis (žr. idėją). Kiti praneša apie sunkumus, su 

kuriais susiduria prieglobsčio prašantys LGBTI 

asmenys, ir ragina šiai grupei suteikti didesnę 

apsaugą ir geresnę paramą (žr. idėją). 

 

Integracija 

Daug pasiūlymų yra susiję su migrantų integracija. 

Dalyviai pripažįsta, kad reikia kurti veiksmingesnes 

integracijos programas, daug dėmesio skiriant kalbų 

mokymui. Tam tikra dalis dalyvių aptarė idėją 

paprašyti ES sukurti integracijos programas ir jai 

pritarė; ta tema buvo išsakyta įvairių nuomonių 

(žr. idėją). 

Aptariant su integracija susijusias idėjas, daugelis 

paragino nustatyti tolesnę stebimą migrantų 

integracijos trajektoriją, kad būtų užtikrinta visapusiška 

integracija ES valstybėse narėse. Vienoje iš idėjų 

įžvelgiamas didelis potencialas migrantus ir 

priimančiųjų bendruomenių narius pripažinti pokyčių 

vykdytojais ir toliau juos skatinti šia kryptimi (žr. idėją). 

Ne kartą pabrėžta, kad svarbu įtraukti migrantus į 

vietos projektus ir savanorišką veiklą (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienas respondentas pabrėžė, kad svarbu 

laikytis universalaus požiūrio į integraciją, daugiausia 

dėmesio skiriant vietos lygmeniu priimtos politikos 

perkeliamumui, ir laikytis požiūrio, apimančio tiek 

institucijas, tiek vietos asociacijas, o ES turėtų būti 

atsakinga už tokio pobūdžio sistemos sukūrimą 

(žr. idėją). Manoma, kad integracijai yra labai svarbus 
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https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
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švietimas, o pagrindinis vaidmuo tenka kalbai ir 

Europos vertybėms. Todėl teikinių autoriai mano, kad 

reikia pakankamai finansuojamų programų, skirtų 

mokyklinio amžiaus migrantų vaikų įtraukimui į 

valstybinę švietimo sistemą remti (žr. idėją). Kitose 

idėjose daugiausia dėmesio skiriama tretiniam 

išsilavinimui kaip svarbiam geresnės integracijos 

svertui. Šiuo atžvilgiu vienas dalyvis pasisakė už 

geresnes jaunų pabėgėlių galimybes dalyvauti 

universitetų programose (žr. idėją). Viename iš 

konkrečių pasiūlymų sprendžiamas kalbos barjero 

klausimas ir propaguojama idėja naudoti dirbtinį 

intelektą siekiant įveikti kalbinį atotrūkį (žr. idėją). 

Sėkminga migrantų integracija į vietos darbo rinką 

laikoma naudinga Europos ekonomikai. Tai ypač tinka 

kalbant apie padėtį po pandemijos, kaip pabrėžta 

dviejų dienų renginyje, kurį kartu surengė Europos 

Komisija ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetas Briuselyje (žr. renginį). Vienas dalyvis visų 

pirma atkreipė dėmesį į naudingus imigracijos 

padarinius ekonominių sunkumų patiriančioms 

vietovėms (žr. idėjos pavyzdį). 

Raginama rengti informavimo kampanijas ir 

programas, kuriomis būtų didinamas ES piliečių 

sąmoningumas kovos su rasizmu klausimu ir judama 

link labiau įtraukios visuomenės. Vienas teikinio 

autorius paragino užtikrinti didesnę darbuotojų, 

dirbančių politikos formavimo organuose ir su 

migracija susijusiose viešosiose tarnybose, įvairovę 

(žr. idėją). Nuomonėse dėl rasizmo ir atskirties darbo 

rinkoje raginama vienodai ir sąžiningai traktuoti 

teisėtai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius (žr. idėją). 

Kalbant apie diskriminaciją darbo rinkoje, vienas 

dalyvis atkreipė dėmesį į tai, kad (surašymo) 

duomenys apie migrantų etninę kilmę yra būtini 

siekiant veiksmingai informuoti politikos formuotojus 

(žr. idėją). 

Kai kurie dalyviai apgailestavo, kad ES nuolatinių 

gyventojų teisės yra ribotos. Jie pažymėjo, kad 

Sąjunga savo nuolatiniams gyventojams nesuteikia 

balsavimo teisės, ir reikalavo, kad balsavimo teisės 

būtų grindžiamos gyvenamąja vieta (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai mano, kad šis klausimas yra 

ypač aktualus, kai kalbama apie JK piliečius, kurie 

gyveno ES iki „Brexit’o“. Viena iš prieštaringas 

diskusijas sukėlusių idėjų – nustatyti skubos tvarką, 

pagal kurią JK piliečiams, kurie gyveno ES iki 

„Brexit’o“, būtų užtikrintos visos teisės, kuriomis 

galima naudotis ES (žr. idėją). 

Migracija iš ES 
nepriklausančių 
šalių kaip grėsmė 

Nors kai kurių teikinių autoriai migracijai prieštaravo, 

tačiau idėjoms, kuriose migracija atvirai apibrėžiama 

kaip grėsmė Europos civilizacijai ar politiniam 

stabilumui, pritarta palyginti mažiau nei idėjoms, 

susijusioms su integracija ir pagarba žmogaus 

teisėms. Kalbant konkrečiai, pareikštas susirūpinimas 

dėl Europos civilizacijos ir politinio stabilumo, ir 

dalyviai tam labai pritarė (žr. labai palaikomos idėjos 

pavyzdį). 

Renginyje Vengrijoje buvo aptarti kai kurie pagrindiniai 

su migracija susiję teisiniai klausimai. Tarp klausimų, į 

kuriuos ketinta atsakyti šiame renginyje, taip pat buvo 

klausimas dėl „(visuomenės) teisės išsaugoti savo 

nacionalinę kultūrą, tapatybę ir gyvenimo būdą“ 

masinės migracijos akivaizdoje (žr. renginį). 

Šios rūšies teikinių komentatoriai atvirai išsakė savo 

idėjas ir nuomones teminėje srityje „Migracija“. Viena 

pastebėta bendra tema – jausmas, kad migracija iš ES 

nepriklausančių šalių kelia grėsmę ES civilizacijai, 

tapatybei, vertybėms ir kultūrai (žr. idėjos pavyzdį). 

Šie teikinių autoriai ragina imtis priemonių, kuriomis 

būtų apribota migracija iš ES nepriklausančių šalių, 

būtų vykdoma griežtesnė repatriacijos politika ir 

taikomos migrantų judumui trukdančios strategijos, 

pavyzdžiui, griežtesnė sienų kontrolė (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Daugelis dalyvių perspėjo, kad neteisėta migracija 

naudojama kaip (politinis) ginklas, ir visų pirma 

atkreipdami dėmesį į didelį migrantų antplūdį iš 

Baltarusijos prie Lietuvos ir Lenkijos sienų (žr. idėjos 

pavyzdį). Kalbant apie migrantų krizę pasienyje su 

Baltarusija, teikinių autorių nuomonės skyrėsi. 

Sienų kontrolė 

Pateikta gana daug idėjų, kuriomis remiama griežta 

pozicija imigracijos klausimu. Dalyviai, kurie laikosi 

šios pozicijos, nepritaria neteisėtų imigrantų įteisinimui 

ir ragina suteikti daugiau galių Europos sienų 

kontrolės institucijoms, pavyzdžiui, FRONTEX. Tačiau 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620
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kai kurie iš jų pirmenybę teikia nacionaliniam, o ne 

europiniam požiūriui į imigracijos kontrolę, 

baimindamiesi, kad ES prieglobsčio prašytojams gali 

būti pernelyg palanki. 

Apskritai pritariama tam, kad būtų dedamos labiau 

organizuotos ir koordinuotos pastangos sienų 

kontrolės srityje, ir raginama vykdyti visapusiškesnę 

sienų kontrolę, įskaitant priverstinio apgręžimo 

įgaliojimus (žr. idėjos pavyzdį), didesnę paramą 

Frontex, geriau apibrėžiant jos funkcijas (žr. idėją), ir 

teisiškai privalomą požiūrį į paieškos ir gelbėjimo 

veiksmus Viduržemio jūroje (žr. idėją). Tačiau Frontex 

ir patruliavimo jūroje iniciatyvų vaidmuo dažnai 

aptariamas platformoje, ir kiti dalyviai prašo griežčiau 

kontroliuoti jų veikimą siekiant užtikrinti, kad būtų 

gerbiamos žmogaus teisės (žr. idėją). Pagal vieną 

idėją, kuri sulaukė daugiau pritarimo, reikalaujama iš 

ES greitai išsiųsti sunkius nusikaltimus padariusius 

migrantus (žr. idėjos pavyzdį). Panaši idėja, pagal 

kurią prašoma grąžinti neteisėtus migrantus, 

paskatino teikinių autorių, kurie pritaria neatidėliotinai 

repatriacijai, ir tų, kurie tam nepritaria, debatus 

(žr. idėją). Vienas respondentas siūlo nebeteikti 

pagalbos užsienio šalims, kurios nesutinka repatrijuoti 

savo piliečių (žr. idėją). 

Kituose teikiniuose raginama rodyti daugiau 

solidarumo ir pagarbos žmogaus teisėms. Šiuo atveju 

aptariamos tokios idėjos kaip centralizuota solidarumu 

grindžiama ES paskirstymo sistema, finansavimas 

pasienio priėmimo infrastruktūrai gerinti (būstas ir 

maistas) arba viršnacionalinė agentūra, valdanti 

Europos pabėgėlių stovyklas, kurią bendrai valdytų 

įvairios šalys ir kuri būtų finansuojama ES lėšomis 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Neseniai vykusius debatus dėl ES finansavimo 

išplėtimo nacionalinių užtvarų statybai finansuoti 

siekiant apsisaugoti nuo migrantų iš dalies atspindi 

tam tikri teikiniai, kuriuose prašoma didesnės ES 

finansinės paramos savo valstybėms narėms, kad 

būtų sustiprinta fizinė sienų apsauga (žr. idėją). 

Tačiau, kai dalyviai prašo didesnės ES finansinės 

paramos migracijos problemai prie sienų spręsti, jie ne 

visada pasisako už naujų užtvarų statybą. Kai kurie iš 

jų pripažįsta svarbų vietos ir regioninių valdžios 

institucijų, veikiančių prie nacionalinių sienų, vaidmenį 

ir nori didesnio finansavimo projektams, susijusiems 

su migrantų priėmimu ir integracija (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Budapešte vykusiame renginyje „Tvirtesnės sienos – 

stipresnė Europa“ dalyviai pasisakė už 

pragmatiškesnę ir griežtesnę sienų politiką 

(žr. renginį). 

Pagrindinių 
migracijos priežasčių 
šalinimas 

Mažesnėje idėjų grupėje buvo išsamiau aptariamas 

migracijos klausimas ir svarstoma, kad kartu su 

migracijos valdymo Europos Sąjungoje politikos 

priemonėmis reikia imtis priemonių pagrindinėms 

migracijos priežastims šalinti kitose šalyse. Europos ir 

trečiojo pasaulio šalių, ypač Afrikos šalių, 

bendradarbiavimas laikomas esminiu aspektu siekiant 

šalinti pagrindines migracijos priežastis (žr. idėjos 

pavyzdį). Svarstydami apie Europos ateitį, teikinių 

autoriai pabrėžė, kad siekiant spręsti migracijos 

problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria ES, reikia 

šalinti pagrindines migracijos priežastis. Tarptautinių 

partnerysčių, įskaitant susitarimus su trečiojo pasaulio 

šalimis, vaidmuo valdant imigracijos srautus buvo 

renginio Portugalijoje tema (žr. renginį). 

Tam siūloma labai įvairių sprendimų: užmegzti 

lygiaverčius prekybos santykius, daugiau investuoti į 

paramos vystymuisi planus ir akademinį mokymą, taip 

pat į trečiojo pasaulio šalių gyventojų profesinį 

tobulėjimą (žr. idėją). Bendras rūpestis yra tai, kad 

paramą vystymuisi gaunančios šalys ją naudoja 

netinkamai, todėl ji tampa neveiksminga. Šiuo 

atžvilgiu vienas dalyvis pasiūlė pagerinti lėšų 

atsekamumą – stebėti jų naudojimą taikant blokų 

grandinės technologijas ir išmaniuosius sertifikatus 

(žr. idėją). 

Vienoje teikinių grupėje ES kritikuojama dėl to, kad ji 

prisidėjo prie regiono destabilizavimo, pavyzdžiui, 

subsidijuodama žemės ūkio produktų eksportą į 

besivystančias šalis (žr. idėją). 

Be to, siekiant mažinti ekonominę nelygybę tarp 

išsivysčiusių ir besivystančių šalių, kai kurie dalyviai 

pasisakė už tvaraus, klimato kaitai atsparaus žemės 

ūkio skatinimą trečiojo pasaulio šalyse (žr. idėją). Tai 

taip pat padėtų kovoti su migracija dėl klimato kaitos 

(žr. idėjos ir renginio pavyzdį). Migracijos dėl klimato 

kaitos reiškinį iš tiesų daugiausia nagrinėjo dalyviai, 

kurie nori, kad visuomenė daugiau dėmesio skirtų 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
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http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
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šiam klausimui ir kad tarptautinėje teisėje būtų 

pripažintas pabėgėlio dėl klimato kaitos statusas (žr. 

idėją). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
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21 pav. Teminės srities „Migracija“ idėjų žemėlapis. 2 dalis 
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10. Švietimas, 
kultūra, 
jaunimas 
ir sportas 

 

 

 

 

Teminėje srityje „Švietimas, kultūra, jaunimas ir 

sportas“ pasiūlytos idėjos apima įvairius klausimus, 

nes ši sritis apima daug temų. Kaip ir kitur platformoje, 

bendras nusistatymas, pasikartojantis šioje teminėje 

srityje nustatytose temose, yra raginimas puoselėti 

bendrą ES tapatybę, o teikiniai, be kita ko, yra susiję 

su mainais, įvairių kultūrų pažinimu ir judumu. Ši 

teminė sritis sugeneravo iš viso 4 340 teikinių, iš 

kurių – 1 738 idėjos, 1 605 komentarai ir 997 renginiai. 

Įvairias idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 

 

 Puoselėti bendrą ES tapatybę 

 Judumas ES viduje 

 Perspektyvus švietimas 

 Mažų garantijų darbas ir jaunimo nedarbas 

 Europos paveldas 

 Galimybė gauti išsilavinimą ir prieiga prie 

kultūros 

 Kūrybos sektoriaus ir akademinės 

bendruomenės specialistai 

 Sporto įtraukumas 
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Renginiai 
Renginiai, kuriuose buvo nagrinėjami su švietimu, 

kultūra, jaunimu ir sportu susiję klausimai, atspindi į 

šią teminę sritį įtrauktų temų įvairovę. Nuo 

Konferencijos dėl Europos ateities pradžios 

įvairiose ES šalyse surengta šimtai renginių. 

Įvairiuose renginiuose buvo aptarti būdai, kaip 

pagerinti švietimo srities politiką, be kita ko, ES 

lygmeniu (žr. renginio pavyzdį), ir veiksmingą 

jaunimo dalyvavimą demokratiniuose procesuose. 

Šiuo požiūriu taip pat buvo išnagrinėti pačios 

Konferencijos privalumai ir trūkumai (žr. renginio 

pavyzdį). Kartais buvo taikomi originalesni 

jaunosios auditorijos įtraukimo metodai. Ispanijoje 

universiteto Carlos III studentų buvo paprašyta 

įsivaizduoti save universiteto dekanu ir pateikti 

pasiūlymų, kaip pagerinti universiteto aplinką 

(žr. renginį). Kitas renginys buvo viktorina, kurioje 

laimėjusiai komandai buvo padovanoti „Interrail“ 

bilietai (žr. renginį). 

Kai kuriais atvejais diskusijos dėl švietimo ateities 

buvo bendro pobūdžio ir visa apimančios, o kitais 

atvejais daugiausia dėmesio buvo skiriama 

konkretesniems klausimams. Viename renginyje 

Kroatijoje buvo aptartos jaunimo profesinio 

tobulėjimo galimybės, įskaitant įgūdžių tobulinimą, 

savarankišką darbą ir aktyvumo skatinimo 

programas (žr. renginį). Šiame renginyje taip pat 

buvo aptartas jaunimo judumas. Pagal šią teminę 

sritį Paryžiuje surengtame jaunimo renginyje, 

kuriame buvo diskutuojama, kaip pagerinti ES 

iniciatyvas ir jų matomumą, buvo iškelta įdomių 

idėjų (žr. renginį). Be kita ko, jaunieji šio renginio 

dalyviai pasiūlė skirti ECTS kreditus mainais už 

dalyvavimą ES iniciatyvose ir įsitraukimą į jas. 

Kituose renginiuose diskutuota, kaip konkrečios 

jaunimo organizacijos gali prisidėti prie Sąjungos 

ateities. Pavyzdžiui, viename renginyje buvo 

aptartas galimas religinių skautų grupių indėlis į ES 

(žr. renginį). 

Jaunimo santykiai ES ir už jos ribų buvo kitų 

renginių tema. Pavyzdžiui, renginyje Kosove buvo 

surinktos vietos jaunųjų dalyvių rekomendacijos dėl 

jaunimo vietos Europoje (žr. renginį). Kitoje 

Austrijos jaunimo grupės internetinėje iniciatyvoje 

aptartas Europos šalyse gyvenančių rusų jaunuolių 

vaidmuo (žr. renginį). 

Kalbant apie kultūrą ir kultūrinius mainus, jaunimui 

skirtame renginyje Lietuvoje buvo aptarta ne tik 

Europos šalių kultūrinių mainų nauda, bet ir 

abipusio kultūrinio supratimo gerinimo būdai 

(žr. renginį). Šiame renginyje pabrėžta kultūros 

svarba kuriant tolerantiškesnę visuomenę. Be to, 

buvo surengtas renginys siekiant propaguoti 

iniciatyvą „Mums visiems reikia teatro“, jo tikslas – 

didinti informuotumą apie neįgaliesiems skirtos 

prieigos infrastruktūros svarbą kultūros objektuose, 

ypač teatruose (žr. renginį). 

Viename renginyje Vengrijoje buvo analizuojamas 

skaitmeninio švietimo poveikis vidurinių mokyklų 

moksleiviams ir šeimoms (žr. renginį). Pasak 

dalyvių, skaitmeninio švietimo poveikis buvo 

nevienodas, priklausomai nuo šeimų prieigos prie 

interneto lygio ir tėvų IT įgūdžių. Tai lėmė skirtingus 

mokinių mokymosi rezultatus: kai kurie pasinaudojo 

skaitmeninio švietimo teikiamais privalumais, o kiti 

patyrė nesėkmę ir tapo priklausomi nuo 

technologijų. Dalyviai paprašė ES remti skaitmeninį 

raštingumą ir IT paramą, kartu užtikrinant plačią 

interneto aprėptį.  

Puoselėti bendrą ES 
tapatybę 

Vienas iš labiausiai aptartų europinės tapatybės 

temos klausimų – kalbų mokymasis. 

Kalbant apie kalbų mokymą kaip tarpkultūrinių mainų 

skatinimo priemonę ir tai, kaip tokiu būdu prisidedama 

prie bendros ES tapatybės, keliuose teikiniuose 

pabrėžiama, kad reikia įveikti vienkalbį mokyklinį 

ugdymą, ir raginama pripažinti, kad Europa yra 

daugialypių ir daugiakalbių išteklių šaltinis (žr. idėjos 

pavyzdį). Be to, ekspertų diskusijoje Berlyne buvo 

nagrinėjama Europos daugiakalbystė ir būdai, kaip 

pripažinti ir skatinti daugiakalbę įvairovę (žr. renginį). 

Kitas daugiakalbystę propaguojantis dalyvis ragina 

labiau remti mažumų kalbų mokymą mokykloje 

(žr. idėją). Vienas teikinio autorius pasiūlė įvesti ES 

finansuojamus kelionės čekius kalbų mainams 

(žr. idėją). 

Daugelio dalyvių nuomone, vienos bendros Europos 

kalbos nustatymas galėtų paskatinti Europos 
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https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/106393
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101707
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/89464
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104546
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integraciją (žr. idėjos pavyzdį). Šis klausimas taip pat 

plačiai aptartas diskutuojant pagal teminę sritį „Kitos 

idėjos“ (žr. idėjos pavyzdį). Diskusijoje aptariami 

įvairūs tokios bendros Europos kalbos ir įvairių galimų 

kalbų, įskaitant esperanto (žr. šią idėją ir šią idėją – 

abiem stipriai pritarta), lotynų (žr. idėjos pavyzdį) ar 

anglų (žr. idėjos pavyzdį), privalumai ir trūkumai. Ypač 

pokalbis apie esperanto kalbą sukėlė tam tikrą 

susidomėjimą internete ir atspindėjo debatų apie vieną 

neutralią kalbą visose ES šalyse gyvumą (žr. renginį). 

Kita iš labiausiai palaikomų idėjų – Europos 

visuomeninio transliuotojo sukūrimas (žr. idėją). 

Keletas idėjų yra susijusios su pasiūlymais sukurti 

daugiau ES žiniasklaidos portalų (televizijos, radijo ir 

socialinės žiniasklaidos) siekiant geriau įtraukti 

Europos piliečius į ES reikalus ir klausimus, o šių 

veiksmų svarbiausias tikslas – stiprinti europinę 

tapatybę ir pagrindines vertybes (žr. idėjos pavyzdį). 

Daug dalyvių taip pat kaip idėją pateikė mintį skatinti 

Europos medijų produkcijos sklaidą, pavyzdžiui, 

sukuriant bendrą ES medijų rinką (žr. idėjos pavyzdį). 

Viena iš idėjų – sukurti specialią ES medijų platformą, 

pritaikytą kalbų mokymuisi (žr. idėją). 

Su švietimu susijusioje idėjų potemėje teikinių autoriai 

siūlo visose Europos vidurinėse mokyklose numatyti 

privalomą kursą apie ES istoriją ir institucijas. Tai 

padėtų jaunesnėms kartoms pradėti domėtis ES ir 

stiprinti jausmą, kad ES yra jų, taip darant pažangą ES 

tapatybės kūrimo procese (žr. idėjos pavyzdį). 

Europos istorijos žinias labai svarbiomis laiko ir kitas 

dalyvis, kuris siūlo pradėti Europos apklausą jaunimo 

istoriniam sąmoningumui įvertinti (žr. idėją), o dar 

vienas dalyvis siūlo parengti oficialų Europos istorijos 

vadovėlį (žr. idėją). 

Daugelis dalyvių mano, kad su ES susiję mokyklų 

renginiai yra labai svarbūs (žr. idėjos pavyzdį), o 

vienas iš jų siūlo paskirti mokytoją, atsakingą už su ES 

susijusių renginių ir programų koordinavimą (žr. idėją). 

Daugelyje idėjų, susijusių su bendros ES tapatybės 

puoselėjimu, siūloma vykdyti įvairių formų mainus 

arba porinius projektus tarp skirtingų valstybių narių 

mokyklų, kad taip būtų puoselėjama valstybių narių 

ribas peržengianti draugystė (žr. idėją). Vienoje iš 

idėjų siūloma propaguoti Europos istorijos discipliną 

mokyklų programose, įskaitant kiekvienos atskiros 

Europos šalies istoriją (žr. idėją). 

Sporto potemėje, kiek tai susiję su bendros ES 

tapatybės puoselėjimu, aptariamas pasiūlymas rengti 

daugiau tarpvalstybinių sporto renginių Europos viduje 

(žr. idėjos pavyzdį) ir galimybė sukurti Europos sporto 

komandą, kuri galėtų varžytis tarptautiniuose 

renginiuose (žr. idėjos pavyzdį). Be to, buvo pabrėžta 

bendrų ES simbolių svarba kuriant bendrą ES 

tapatybę ir, be kita ko, buvo pasiūlyta idėja ES 

valstybių narių sportininkų sporto įrangą ir aprangą 

žymėti ES vėliavomis (žr. idėją). 

Kita pritarimo sulaukusi ir plačiai kitose teminėse 

srityse minima idėja – siūlymas gegužės 9 d. paskelbti 

Europos šventine diena siekiant puoselėti bendrą 

Europos dvasią (žr. idėjos pavyzdį). 

Vienas dalyvis paminėjo Europos kultūros, pavyzdžiui, 

muzikos įvairiomis Europos kalbomis, propagavimą. 

Jis nori, kad radijo stotims būtų nustatytas 

reikalavimas transliuoti bent 20 % dainų ne anglų 

kalba (žr. idėją). 

Maistas taip pat laikomas vienu iš būdų užmegzti 

ryšius tarp Europos šalių ir kultūrų (žr. idėją), todėl 

vienas dalyvis pasiūlė sukurti ES finansuojamą 

Europos receptų programėlę (žr. idėją). 

Judumas ES viduje 

Judumo ES viduje teminė sritis sulaukė palyginti daug 

teikinių. Juose arba iškelta idėjų, kaip patobulinti 

esamas judumo programas, arba pateikta naujų 

originalių pasiūlymų. 

Kai kurie dalyviai siūlo sukurti ES administruojamą 

internetinį portalą, kuriame būtų galima teikti 

prašymus dėl priėmimo į aukštojo mokslo studijų 

programas ES. Šis portalas taip pat galėtų suteikti 

studentams galimybę vienu metu teikti prašymus dėl 

įvairių programų Europos Sąjungoje (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Keli teikinių autoriai iškėlė kitą potemę, susijusią su 

programos „Erasmus“ išplėtimu, kad ji apimtų 

universitete nesimokančius jaunuolius, pavyzdžiui, 

būtų įtraukti vyresnieji vidurinių mokyklų mokiniai, 

įskaitant ir profesinių mokyklų mokinius. Tai suteiktų 

aukštojo mokslo nebaigusiems asmenims galimybę 

pagyventi užsienyje, keistis gerąja patirtimi, mokytis 
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naujų kalbų, pažinti naujas kultūras ir apskritai ugdyti 

savo įgūdžius (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, dalyviai pabrėžė, kad programą „Erasmus“ 

reikia padaryti įtraukesnę, kad galėtų dalyvauti mažas 

pajamas turintys studentai. Viena iš idėjų – geriau 

pritaikyti „Erasmus“ stipendijas pagal kiekvienos šalies 

pragyvenimo išlaidas (žr. idėją). Šiuo atžvilgiu vienas 

dalyvis siūlo „Erasmus“ stipendijas patikėti skirti 

paskirties šalies universitetui, kad pareiškėjai galėtų 

tiesiogiai kreiptis į savo pageidaujamą paskirties 

universitetą, o ne į universitetą, kuriame jie studijuoja 

(žr. idėją). 

Noras patobulinti dabartinę programos formą rodo 

suvokimą, kad judumo švietimo tikslais programos yra 

svarbios. Tai rodo ir įvairūs šia tema surengti renginiai, 

susiję su dviem pirmiau aprašytomis idėjomis 

(žr. renginį). 

Vienas dalyvis ragina Jungtinės Karalystės studentus 

vėl integruoti į programą „Erasmus+“ (žr. idėją). 

Apskritai kalbant, dažnai pasikartoja idėjos, susijusios 

su programos „Erasmus“ prieinamumu ir įtraukumu. 

Pavyzdžiui, naujausiuose teikiniuose siūloma išplėsti 

programą „Erasmus“ įtraukiant kitas mokymo 

kategorijas, kaip antai, žemės ūkio specializacijas ir 

kitus amatus (žr. idėją). 

Dar viena daug dėmesio sulaukusi sritis – iniciatyva 

„Discover EU“. Kai kurie dalyviai siūlo iniciatyvą 

„Discover EU“ išplėsti taip, kad ji būtų taikoma visiems 

jauniems europiečiams nuo 18 metų (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Galiausiai, akademinio judumo idėja yra susijusi su 

Lisabonos kvalifikacijų pripažinimo konvencijos 

ratifikavimu siekiant palengvinti profesinį ir akademinį 

judumą Graikijoje (žr. idėją). 

Unikali judumo (galimai iš ES nepriklausančių šalių) 

idėja yra susijusi su Europos stipendijų, skirtų rizikos 

grupei priklausantiems studentams, sistemos 

sukūrimu. Ši sistema būtų skirta savo šalyse 

persekiojamiems studentams siekiant apsaugoti 

akademinę laisvę (žr. idėją). 

 

 

 

 

 

Perspektyvus 
švietimas 

Daug idėjų rodo, kad reikia persvarstyti švietimą 

dabartiniame skaitmeniniame amžiuje, ypač COVID-

19 pandemijai pakeitus mokymo praktiką mokyklose ir 

universitetuose. Daug teikinių autorių teigė, kad 

švietimo skaitmeniniame amžiuje persvarstymas yra 

būtina sąlyga Europos pasauliniam konkurencingumui 

ir modernizavimui ateityje užtikrinti (žr. idėjos pavyzdį). 

Siekiant palengvinti prieigą prie kursų, dalyviai siūlo 

taikyti skaitmeninius kredencialus ir suteikti mokslinių 

tyrimų medžiagą, taip pat sukurti bendrą visų 

akademinių išteklių saugyklą arba bendrą Europos 

skaitmeninę platformą, kuri būtų atvira visoms 

akredituotoms ES aukštojo mokslo įstaigoms 

(žr. idėją). Šis raginimas yra neatsiejamas nuo 

poreikio skatinti IRT mokyklose ir universitetuose, be 

kita ko, teikiant mokykloms subsidijas aparatinei 

įrangai įsigyti (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie tinkamos švietimo įrangos ir erdvių 

klausimą, platformos naudotojai labai pritarė 

pasiūlymui dėl Europos švietimo plano. Tai būtų 

Europos strategija, kuria siekiama remti tiesiogines 

investicijas į švietimo infrastruktūrą ir gerinti švietimo ir 

mokymosi visą gyvenimą prieinamumą, junglumą ir 

kokybę (žr. idėją). Kita labai palaikoma idėja siūloma 

nustatyti teisę į mokymąsi visą gyvenimą ir mokymus 

(žr. idėją). 

Socialinių emocinių įgūdžių ir konkrečiai meninės 

veiklos skatinimą teikinių autoriai dažnai laiko dar 

vienu svarbiu žingsniu ugdant ES mokinių ir studentų 

kritinį mąstymą ir stiprinant jų visuotines vertybes 

(ypač jauname amžiuje) (žr. idėjos pavyzdį). 

Įtraukių švietimo metodų įgyvendinimas ir apskritai 

įvairovės švietimo srityje skatinimas laikomas svarbiu 

tikslu galvojant apie švietimo ateitį ES (žr. idėją). Tai 

taip pat atspindi idėjas dėl būtinybės švietimo 

priemonėmis kovoti su moterų žudymu dėl lyties 

(žr. idėją) ir antisemitizmu (žr. idėją). 

Vienoje iš idėjų potemių kalbama apie poreikį 

reformuoti švietimo praktiką, kad užaugtų tokie 
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suaugusieji, kurie galėtų būti aktyviais ES piliečiais. Be 

pirmiau aptartų mainų ir švietimo apie ES, šioje 

potemėje pateikiamos idėjos, kuriose aptariamas 

poreikis skatinti aktyvų socialinį mokinių dalyvavimą 

mokyklose (žr. idėją) arba diegti tarpkultūrinius 

įgūdžius, pavyzdžiui, užtikrinant daugiau galimybių 

mokytis užsienio kalbų (žr. idėją). Keliuose 

renginiuose buvo nagrinėjama susijusi idėja, t. y. 

kalbų įvairovė ir vaidmuo, kurį šią įvairovę 

pristatančios žiniasklaidos priemonės gali atlikti 

palengvinant mokymąsi ir kuriant bendrą Europos 

tapatybę (žr. renginio pavyzdį). 

Grupė teikinių autorių atkreipė dėmesį į poreikį 

persvarstyti dabartinę švietimo sistemą, kad jaunimas 

būtų rengiamas gyventi ateities pasaulyje. Teikinių 

autoriai ragina šviesti ekonomikos bei finansų 

(žr. idėją) ir klimato kaitos klausimais (žr. idėjos 

pavyzdį), be to, įsteigti Europos klimato korpusą 

(žr. idėją). Be to, jie ragina sukurti sistemas siekiant 

gerinti jaunimo gamtos mokslų, technologijų, 

inžinerijos ir matematikos (STEM) įgūdžius, pvz., 

įgyvendinant ES masto STEM pagrindinių įgūdžių 

programą (žr. idėją). Be to, kaip nurodyta 

skaitmeninės transformacijos teminėje srityje, teikinių 

autoriai ragina jaunimą mokyti apie skaitmeninę 

gerovę (žr. idėjos pavyzdį). Skaitmeninės gerovės 

klausimas taip pat gali būti įtrauktas į bendresnio 

pobūdžio raginimą didinti paramą psichikos sveikatai 

mokyklose (žr. idėją). 

Pagal kai kurių dalyvių perspektyvaus švietimo idėją, 

mokyklų mokymo programos turi būti lanksčios 

(žr. idėją), o mokymo įstaigos turi remti mokinių 

asociacijas ir veiklą, kuria mokiniai mokomi tapti 

savarankiškais suaugusiaisiais (žr. idėją). Šiuo 

požiūriu pasiūlymas didinti pilietinės visuomenės 

organizacijų įtaką mokyklose gali būti derinamas su 

šia labiau dalyvaujamosios mokyklos koncepcija 

(žr. idėją). Be to, šį požiūrį atitinka idėja skatinti 

sportinę veiklą ir didinti sporto pamokų skaičių 

mokykloje (žr. idėją). Kiti dalyviai taip pat pasisakė už 

mokytojų vertinimus ir už tai, kad būtų geriausia, jei šią 

vertinimo veiklą koordinuotų Europos Sąjunga 

(žr. idėją). 

Kitoje idėjų grupėje taip pat buvo aptariamas 

(profesinio) švietimo derinimas su darbo pasauliu 

(žr. idėjos pavyzdį) ir poreikis skatinti verslumo 

įgūdžius švietimo sistemoje (žr. idėją). Kai kurios į 

platformą įkeltos idėjos daugiausia susijusios su 

mokymu inovacijų srityje ir verslumo mokymu 

(žr. idėjos pavyzdį) ir poreikiu geriau pripažinti 

savišvietą (žr. idėjos pavyzdį). Šiuo atžvilgiu kitas 

pasiūlymas apima privalomo profesinio orientavimo 

įvedimą, kad būtų galima iš anksto įvertinti mokinių 

gabumus ir interesus mokykloje (žr. idėją). 

Kita tema, kuri iškilo po diskusijos apie pandemijos 

metu vykusias pamokas internetu, yra ugdymasis 

šeimoje. Vienas dalyvis ragina visose ES šalyse 

pripažinti ugdymąsi šeimoje (žr. idėją). 

Vienas dalyvis siūlo idėją parengti visoms ES šalims 

bendrą standartinį baigiamąjį egzaminą (žr. idėją). 

Mažų garantijų 
darbas ir jaunimo 
nedarbas 

Jaunimo užimtumas yra pasikartojanti platformos 

teminė sritis, be kita ko, dėl to, kad tai yra glaudžiai 

susiję su švietimu ir mokymu. Daugelyje idėjų, kuriose 

aptariamos švietimo programos, taip pat daug 

dėmesio skiriama įsidarbinamumui ir perėjimui į darbo 

rinką (žr. idėjos pavyzdį). Tačiau kalbant apie jaunimą, 

dalyviai taip pat mano, kad nedarbo ir nedirbančio, 

nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo 

(NEET) klausimas yra labai svarbus, ir kai kurioms su 

tuo susijusioms idėjoms labai pritariama (žr. idėjos 

pavyzdį). Mažų garantijų darbo tarp jaunimo teminę 

sritį aptarė daugybė dalyvių. Jie ragino remti 

jaunuolius, dirbančius mažų garantijų darbo 

sąlygomis, kuriant kokybiškas darbo vietas, užtikrinant 

teisingą atlyginimą ir galimybes naudotis socialine 

apsauga (žr. šią idėją ir šią idėją). Kalbant apie mažų 

garantijų darbą, vienas respondentas prašo ES 

panaikinti nemokamas stažuotes (žr. idėją). Kiti siūlo 

išplėsti tam tikras jaunimui skirtas garantijas ir 

paramos užimtumui formas (žr. idėją) arba net įdiegti 

kokybės standartus, kurie būtų privalomi visų darbo 

vietų, sukurtų pagal ES ir nacionalinius ekonomikos 

gaivinimo planus, atžvilgiu (žr. idėją). Kai kurie teikinių 

autoriai daugiausia dėmesio skyrė toms valstybėms 

narėms, kuriose jaunimo nedarbas yra didesnis, 

pavyzdžiui, Viduržemio jūros regiono šalims (žr. idėją). 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292


 

© Kantar Public 2022 103 

Viename renginyje Lietuvoje daugiausia dėmesio 

skirta daugialypiams iššūkiams, su kuriais po 

pandemijos susiduria jaunimas, įskaitant nedarbą. 

Renginyje aptarta, ar 2019–2024 m. Europos Vadovų 

Tarybos strateginėje darbotvarkėje visapusiškai 

atsižvelgiama į konkrečias jaunimo problemas 

(žr. renginį). 

 

 

Europos paveldas 

Santykinai mažesnė teikinių autorių dalis ragina 

saugoti ir švęsti Europos kultūrą ir paveldą, 

pavyzdžiui, įsteigiant už ES kultūrą atsakingo 

Komisijos nario pareigybę (žr. idėją), ir apskritai 

daugiau investuoti į bendro ES kultūros paveldo 

apsaugą. Taip pat buvo raginimų visų pirma apsaugoti 

mažumų grupių tradicijas (žr. renginį) ir religijų 

kultūros paveldą (žr. idėją). 

Bendresniu lygmeniu buvo pasiūlyta sukurti virtualią 

biblioteką, susietą su įvairių ES valstybių narių 

bibliotekomis, kad retos knygos ir meno kūriniai būtų 

plačiau prieinami visiems ES piliečiams (žr. idėją). 

 

 

Galimybė gauti 
išsilavinimą ir prieiga 
prie kultūros 

Galimybė gauti išsilavinimą – dažnai minima tema. Tai 

apima įvairių rūšių nelygybę, susijusią su galimybe 

gauti išsilavinimą, taip pat skirtingais išsilavinimo 

lygiais, ypatingą dėmesį skiriant tretiniam išsilavinimui. 

Nors su šia tema susijusios idėjos buvo aptartos 

palyginti mažiau, kai kurie dalyviai teigiamai įvertino 

pasiūlymą užtikrinti, kad visi asmenys galėtų 

nemokamai gauti išsilavinimą (žr. idėją). 

Dalyviai mano, kad perėjimas nuo vidurinio prie 

tretinio mokslo yra esminis. Šiuo atžvilgiu dalyviai 

įvairiai ragina remti moksleivius šiuo itin svarbiu 

pereinamuoju laikotarpiu (žr. idėjos pavyzdį), be kita 

ko, patobulinant universitetinio orientavimo programas 

(žr. idėją). Kai kurių kategorijų asmenys yra ypač 

nepalankioje padėtyje kalbant apie galimybę įgyti 

tretinį išsilavinimą. Šiuo atžvilgiu raginama remti 

etnines mažumas ir neįgaliuosius, kad jie galėtų įgyti 

tretinį išsilavinimą (žr. idėją). Kiti dalyviai supranta, kad 

kitos švietimo kliūtys gali būti geografinio ar 

ekonominio pobūdžio. Siekiant įveikti šias kliūtis, daug 

dalyvių ragina skirti daugiau švietimo išteklių kaimo 

vietovėse (žr. idėjos pavyzdį), o kai kurie siūlo nustatyti 

įvairių rūšių ES finansuojamas socialines išmokas, 

kad būtų užtikrintas studentų finansinis 

savarankiškumas (žr. idėjos pavyzdį). 

Prieigos nelygybė daro poveikį ne tik tretiniam 

išsilavinimui, bet ir kultūros objektams bei muziejams. 

Todėl vienas dalyvis ragina sudaryti palankesnes 

sąlygas neįgaliesiems patekti į muziejus (žr. idėją). Tai 

taip pat buvo kampanijos „Mums visiems reikia teatro“ 

tema (žr. renginį) – ši kampanija buvo konkrečiai skirta 

teatrų prieinamumo didinimui negalią turintiems 

asmenims. Kitas pasiūlymas susijęs su ES muziejų 

paso sukūrimu, kad muziejai taptų įperkamesni 

(žr. idėją). Ši idėja atspindi idėją dėl kultūros pasų ar 

kuponų sukūrimo, kurią palaikė daug dalyvių 

(žr. idėjos pavyzdį). Kitoje idėjoje šį klausimą siekiama 

spręsti žvelgiant iš platesnės perspektyvos – siūloma 

padidinti viešąjį finansavimą kultūrai ir taip sumažinti 

jos priklausomybę nuo privačiųjų lėšų (žr. idėją). 

Vienas dalyvis akcentavo konkretų nepalankios 

padėties pavyzdį – buvusių kalinių padėtį. Daugeliui 

buvusių kalinių, nepaisant to, kad jie jau atliko savo 

bausmę, sunku grįžti į normalų socialinį gyvenimą, 

todėl didėja pavojus pakartotinai nusikalsti. Todėl 

švietimas ir mokymas kalėjimuose yra ypač svarbūs 

(žr. idėją). 

Vienas dalyvis kaip vieną iš būdų didinti informuotumą 

šiais klausimais siūlo idėją Europos lygmeniu 

paskelbti Lygių galimybių dieną (žr. idėją). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002
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Kūrybos sektoriaus ir 
akademinės 
bendruomenės 
specialistai 

Kaip jau minėta, mažų garantijų darbo, ypač tarp 

jaunimo, klausimas sulaukė didelio platformos dalyvių 

dėmesio. Mažų garantijų darbas ypač didelį poveikį 

daro kūrybos sektoriui. 

COVID-19 pandemijos poveikis kultūros specialistų ir 

kūrybinių bendruomenių darbo sąlygoms sukėlė 

rimtus svarstymus dėl jų statuso ir ES institucijų 

vaidmens sukuriant teisinę sistemą, kuri sumažintų 

nestabilumą šiame sektoriuje (žr. idėjos pavyzdį). 

Vienas dalyvis prašo ES remti kūrybos sektorių, kad 

kūrybos sektoriaus darbuotojams būtų užtikrintas 

teisingas atlyginimas (žr. idėją). Remiantis kitu 

teikiniu, Ekonomikos gaivinimo fondo lėšos turėtų būti 

naudojamos kultūros sektoriui, ypač knygų sektoriui, 

finansuoti (žr. idėją), o viename teikinyje konkrečiai 

reikalaujama padidinti finansinę paramą šokių 

mokykloms (žr. idėją). 

Kultūros darbuotojų profesionalizacija buvo itin svarbi 

diskusijų teminė sritis keliuose su kultūra susijusiuose 

renginiuose visoje Europoje (žr. renginio pavyzdį). 

Vienas dalyvis siūlo, kad ES turėtų pripažinti 

menininkų statusą, nes tai taip pat palengvintų 

kultūrinius mainus (žr. idėją). 

Kitos su kūrybine sritimi susijusios rekomendacijos 

liečia tiek paramą vietos lygmeniu veikiančioms 

organizacijoms, tiek integruotos nacionalinio ir 

regioninio bendro finansavimo sistemos, kuri 

palengvintų labiau tarptautinį bendradarbiavimą 

kultūros srityje, sukūrimui (žr. idėjos pavyzdį). 

Akademinės bendruomenės specialistai ir tyrėjai – dar 

viena profesinė kategorija, kuriai didelį poveikį daro 

mažų garantijų darbas. Vienoje iš idėjų siūloma 

pakeisti dotacijų moksliniams tyrimams skyrimo būdą, 

kad jis būtų labiau pritaikytas tarpsektoriniams 

moksliniams tyrimams (žr. idėją). 

 

 

 

Sporto įtraukumas 

Su sportu susijusios idėjos, ypač kai sportas buvo 

aptariamas pats savaime kaip atskira tema, užima 

gerokai mažiau vietos platformoje. Vis dėlto sporto 

temą aptarė daug dalyvių. 

Kaip jau minėta pirmiau, daug dalyvių remia Europos 

sporto komandos sukūrimą, o kiti ragina į mokyklų 

programas įtraukti daugiau sporto užsiėmimų, tačiau 

sporto tema buvo minima ir aptariant kitas temas, 

pavyzdžiui, įtraukumą. Dalyviai kėlė klausimą, ar 

sportas gali būti įtraukus (žr. idėjos pavyzdį), ir siūlė 

idėjas, kaip padidinti sporto įtraukumą (žr. idėjos 

pavyzdį). Viename teikinyje prašoma ES užtikrinti lyčių 

lygybę sporte, be kita ko, įsteigiant specialią Europos 

instituciją (žr. idėją). „Europa Press“ surengtame 

renginyje dalyviai diskutavo, ar sporto mados 

seksualizuoja moteris (žr. idėją ir renginį). 

Kitas dažnai minimas sporto aspektas yra nevienodo 

lygio visuomenės žinios apie mažiau populiarias 

sporto rūšis (žr. idėjos pavyzdį). Šia prasme, remiantis 

viena idėja, institucijos turėtų įsikišti, kad palaikytų ne 

taip plačiai praktikuojamas sporto rūšis (žr. idėją). 

Renginio Vokietijoje metu buvo aptarta, kokiais būdais 

sportas gali prisidėti prie klimato srities veiksmų, o 

dalyviai, kurie daugiausia buvo sporto klubų nariai, 

pasidalijo gerosios patirties pavyzdžiais (žr. renginį).

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/202127
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/103093
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
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 22 pav. Teminės srities „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ idėjų žemėlapis, 1 dalis 



 

© Kantar Public 2022 106 

23 pav. Teminės srities „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ idėjų žemėlapis, 2 dalis 
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I PRIEDAS. 

Daugiausia palaikymo 

ir komentarų sulaukusių 

idėjų sąrašas pagal 

teminę sritį 



 

 
© Kantar Public 2022 108 

 

Daugiausia komentarų ir palaikymo sulaukusios 
idėjos pagal teminę sritį (2021 04 19–2022 02 20) 

 

Šiame priede pateikiamos iki 2022 m. vasario 20 d. kiekvienoje iš temų daugiausia komentarų ir palaikymo 

sulaukusios idėjos, įskaitant tiek pavienių asmenų pateiktus pasiūlymus, tiek organizacijų propaguojamas idėjas. 

Jame pateikiamos ir idėjos, užregistruotos pagal teminę sritį „Kitos idėjos“; likusioje ataskaitos dalyje šiai teminei 

sričiai priskirtos idėjos pateikiamos vienoje iš devynių teminių sričių arba, jei jos apima kompleksinius klausimus – 

keliose teminėse srityse. Šio priedo tikslas – atspindėti didelį susidomėjimą tam tikromis platformoje pateiktomis 

idėjomis ar diskusijas dėl jų. 

Atkreipkite dėmesį, kad palaikymas išreiškiamas panašiai kaip patiktukai ar teigiamo vertinimo spustelėjimai 

socialiniuose tinkluose. Jie rodo dalyvių susidomėjimą ir apskritai palankumą idėjai, tačiau neatspindi, ar idėjai yra 

prieštaraujama. Todėl pritarimų skaičius yra ne bendros paramos idėjai rodiklis, o tik vienas iš daugelio aspektų, į 

kuriuos reikia atsižvelgti analizuojant teikinius platformoje. Komentarai gali apimti įvairius atsiliepimus – nuo neutralių 

iki rodančių pritarimą arba visišką nepritarimą. Daugiau informacijos apie platformos teikinių analizę pateikiama 

II priede. 
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Klimato kaita ir aplinka Idėja. Teisinga pertvarka 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 472 

Komentarų: 19 

Idėja. Branduolinės energijos 
skatinimas, kai negalima 
naudoti atsinaujinančiosios 
energijos (vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 118 

Komentarų: 159 

Idėja. Sustabdyti visas 
subsidijas iškastiniam kurui 
(vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 321 

Komentarų: 28 

Idėja. Gerinti gamtos, aplinkos, 
biologinės įvairovės ir žmonių 
apsaugą plėtojant pramonines 
vėjo jėgaines Europoje 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 36 

Komentarų: 96 

Idėja. Padaryti Europos 
geležinkelių tinklą 
prieinamesnį ir tikslingesnį ES 
vidaus jungtims pakeisti 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 237 

Komentarų: 35 

Idėja. Užtikrinti, kad 
branduolinė energija būtų 
žaliosios transformacijos 
dėmesio centre (žr. idėją) 

Pritarimų: 37 

Komentarų: 76 

Idėja. „Euro Trainscanner“ 
(vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 202 

Komentarų: 63 

 

Idėja. Mažinti aplinkos taršą 
pasitelkiant imigracijos politiką 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 8 

Komentarų: 74 

 

Idėja: Uždrausti žvejybą gyvu 
masalu ES (žr. idėją) 

Pritarimų: 175 

Komentarų: 20 

 

Idėja. „Euro Trainscanner“ 
(vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 202 

Komentarų: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100


 

 
© Kantar Public 2022 110 

 

 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Sveikata Idėja. Moksliškai imlios sveiko 
ilgaamžiškumo technologijos: 
kūrimas ir prieiga (žr. idėją) 

Pritarimų: 596 

Komentarų: 83 

 

Idėja. Sustabdyti vasaros laiko 
keitimą: astronomiškai teisingo 
laiko nustatymas ir, kaip 
galimybė, nurodymas darbo 
laiką paankstinti 1 valanda 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 41 

Komentarų: 131 

 

Idėja. Lygios galimybės 
naudotis prieinamomis ir 
kokybiškomis viešosiomis 
paslaugomis, įskaitant 
sveikatos priežiūros paslaugas 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 456 

Komentarų: 17 

 

Idėja. Moksliškai imlios sveiko 
ilgaamžiškumo technologijos: 
kūrimas ir prieiga (žr. idėją) 

Pritarimų: 596 

Komentarų: 83 

 

Idėja. Lėtinio nuovargio 
sindromo moksliniai tyrimai 
(Myalgic Encefalomyelitis, 
ME/CFS) (žr. idėją) 

Pritarimų: 217 

Komentarų: 5 

 

Idėja. Veiksmingesnė pagalba 
naudojantis bendra kalba: 
esperanto (vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 43 

Komentarų: 36 

 

Idėja. Dėmesys moksliniams 
tyrimams kovos su senėjimu ir 
ilgaamžiškumo srityse 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 168 

Komentarų: 32 

 

Idėja. Daugiakalbystė 
ligoninėje: medicinos 
darbuotojų mokymas 
tarptautine esperanto kalba 
(vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 22 

Komentarų: 35 

 

Idėja. Sutarties pakeitimas 
siekiant sustiprinti ES 
įgaliojimus sveikatos srityje 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 117 

Komentarų: 6 

 

Idėja. Dėmesys moksliniams 

tyrimams kovos su senėjimu ir 

ilgaamžiškumo srityse 

(žr. idėją) 

Pritarimų: 168 

Komentarų: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Tvirtesnė ekonomika, didesnis 
socialinis teisingumas ir 
aktyvesnis darbo vietų kūrimas 

Idėja. Užtikrinti, kad ES 
biudžetas būtų naudingas 
europiečiams: fiskalinė 
sąjunga (žr. idėją) 

Pritarimų: 580 

Komentarų: 33 

 

Idėja. Visuotinės bazinės 
pajamos visoje ES, kuriomis 
užtikrinamas kiekvieno asmens 
pragyvenimas ir galimybė 
dalyvauti visuomenės 
gyvenime (žr. idėją) 

Pritarimų: 317 

Komentarų: 124 

 

Idėja. Naujas ES ekonomikos 
modelis ir valdymas (žr. idėją) 

Pritarimų: 547 

Komentarų: 33 

 

Idėja. Kiek pinigų esperanto 
sutaupytų Europos Sąjungai? 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 79 

Komentarų: 85 

 

Idėja. Europos socialinių teisių 
ramstis socialinės rinkos 
ekonomikai (žr. idėją) 

Pritarimų: 550 

Komentarų: 36 

 

Idėja. Visuotinės bazinės 
pajamos (vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 77 

Komentarų: 83 

 

Idėja. Atnaujinta Europos 
visuomenės sutartis siekiant 
teisingo ekonomikos 
atsigavimo (žr. idėją) 

Pritarimų: 523 

Komentarų: 32 

 

Idėja. Socialinis Sutarčių 
protokolas siekiant sustabdyti 
darbo užmokesčio ir sąlygų 
dempingą (žr. idėją) 

Pritarimų: 33 

Komentarų: 66 

 

Idėja. Socialinis Sutarčių 
protokolas siekiant sustabdyti 
darbo užmokesčio ir sąlygų 
dempingą (žr. idėją) 

Pritarimų: 329 

Komentarų: 66 

 

Idėja. Pradėti kovoti su 
mokesčių rojais ES viduje ir už 
jos ribų (žr. idėją) 

Pritarimų: 269 

Komentarų: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

ES vaidmuo pasaulyje Idėja. ETUC ragina reformuoti 
ES prekybos ir investicijų 
politiką ir atnaujinti visuotinį 
daugiašališkumą (žr. idėją) 

Pritarimų: 460 

Komentarų: 17 

 

Idėja. Europos kariuomenės 
kūrimas (žr. idėją) 

Pritarimų: 434 

Komentarų: 203 

 

Idėja. Europos kariuomenės 
kūrimas (žr. idėją) 

Pritarimų: 434 

Komentarų: 203 

 

Idėja. Interneto portale 
„Europos Sąjunga – 
naujienos“ turėtų būti teikiama 
informacija ir pasauline 
pagalbine esperanto kalba 
(vertimas) (žr. idėją). 

Pritarimų: 40 

Komentarų: 63 

 

Idėja. Veikti išvien. ES kaip 
pasaulinio masto veikėja 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 299 

Komentarų: 24 

 

Idėja. Europos vienijimas. Tęsti 
ES plėtrą (žr. idėją) 

Pritarimų: 230 

Komentarų: 61 

 

Idėja. Užsienio politika ES 
lygmeniu grindžiama 
absoliučia balsų dauguma, o 
ne vieningu balsavimu 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 257 

Komentarų: 51 

 

Idėja. Užsienio politika ES 
lygmeniu grindžiama 
absoliučia balsų dauguma, o 
ne vieningu balsavimu 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 257 

Komentarų: 51 

 

Europos vienijimas. Tęsti ES 
plėtrą (žr. idėją) 

Pritarimų: 230 

Komentarų: 61 

 

Idėja. Valstybių narių 
ginkluotųjų pajėgų integracija 
Europos lygmeniu (žr. idėją) 

Pritarimų: 21 

Komentarų: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Vertybės ir teisės, teisinė 
valstybė, saugumas 

Idėja. 10 milijonų balsų: 
suteikti katalonų kalbai ES 
oficialiosios kalbos statusą 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 823 

Komentarų: 95 

 

Idėja. Saugoti pažeidžiamą 
žmogaus gyvybę: Europos 
gintina vertybė (žr. idėją) 

Pritarimų: 242 

Komentarų: 190 

 

Idėja. Neleisti dvigubų 
standartų ginant demokratiją ir 
teisinę valstybę (žr. idėją) 

Pritarimų: 573 

Komentarų: 39 

 

Idėja. Bendros Europos 
kariuomenės kūrimas (žr. idėją) 

Pritarimų: 68 

Komentarų: 183 

 

Idėja. Stiprinti žmogaus teisių 
priemonių įgyvendinimo 
galimybes (žr. idėją) 

Pritarimų: 476 

Komentarų: 14 

 

Idėja. 21 chromosomos 
trisomija: mes norim daugiau… 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 82 

Komentarų: 142 

 

Idėja. Lyčių lygybė (žr. idėją) 

Pritarimų: 465 

Komentarų: 21 

 

Idėja. Mūsų pagrindinių 
vertybių apsauga. 
Demokratijos, teisinės 
valstybės ir pagrindinių teisių 
mechanizmas (žr. idėją) 

Pritarimų: 256 

Komentarų: 116 

 

Idėja. Mūsų pagrindinių 
vertybių apsauga. 
Demokratijos, teisinės 
valstybės ir pagrindinių teisių 
mechanizmas (žr. idėją) 

Pritarimų: 256 

Komentarų: 116 

 

Idėja. Esperanto pripažinimas 
viena iš ES piliečių kultūrinių 
kalbų. (žr. idėją) 

Pritarimų: 220 

Komentarų: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Skaitmeninė transformacija Idėja. Sąžininga 
skaitmenizacija (žr. idėją) 

Pritarimų: 489 

Komentarų: 43 

 

Idėja. Europos piliečių 
informavimo platforma (EU-
CAP) (žr. idėją) 

Pritarimų: 0 

Komentarų: 81 

 

Idėja. Viešoji parama atvirojo 
kodo programinei ir aparatinei 
įrangai (vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 152 

Komentarų: 9 

 

Idėja. Uždrausti kriptovaliutas 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 14 

Komentarų: 52 

 

Idėja. Lustų gamyba Europoje 
(vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 120 

Komentarų: 34 

 

Idėja. Kurti radijo ir televizijos 
programas, kurios, 
naudodamos skaitmenines 
platinimo priemones (DAB+ 
arba DVB-T2), teikia 
informaciją ir pasauline 
pagalbine kalba (vertimas) 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 26 

Komentarų: 47 

 

Idėja. „Kickstarter“ turėtų būti 
vienodai prieinamas visiems 
ES piliečiams (žr. idėją) 

Pritarimų: 100 

Komentarų: 11 

 

Idėja. Atvirojo kodo 
programinės įrangos 
palaikytojų visuotinės bazinės 
pajamos (žr. idėją) 

Pritarimų: 58 

Komentarų: 43 

 

Idėja. Siekiant etiško DI: 
skatinti diskusijas ir vengti 
nelygybės (žr. idėją) 

Pritarimų: 96 

Komentarų: 5 

 

Idėja. Sąžininga 
skaitmenizacija (žr. idėją) 

Pritarimų: 489 

Komentarų: 43 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Europos demokratija Idėja. Kartu – stipresni. 
Demokratinė Europos 
federacija (žr. idėją) 

Pritarimų: 935 

Komentarų: 183 

 

Idėja. Mums reikia bendros 
Europos kalbos (žr. idėją) 

Pritarimų: 120 

Komentarų: 186 

 

Idėja. Reikia aiškaus 
mechanizmo, susijusio su 
apsisprendimo teise (žr. idėją) 

Pritarimų: 905 

Komentarų: 153 

 

Idėja. Kartu – stipresni. 
Demokratinė Europos 
federacija (žr. idėją) 

Pritarimų: 932 

Komentarų: 183 

 

Idėja. Panaikinti Tarybos veto! 
(peticija Konferencijos 
atstovams) (žr. idėją) 

Pritarimų: 757 

Komentarų: 87 

 

Idėja. Reikia aiškaus 
mechanizmo, susijusio su 
apsisprendimo teise (žr. idėją) 

Pritarimų: 905 

Komentarų: 153 

 

Idėja. Piliečių dalyvavimu 
grindžiamos Europos 
demokratijos reformų planas 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 611 

Komentarų: 61 

 

Idėja. Tiesiogiai renkamas 
Europos Sąjungos prezidentas 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 221 

Komentarų: 114 

 

Idėja. Tikra Europos 
demokratija neįmanoma be ES 
autonominių fiskalinių 
įgaliojimų (vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 585 

Komentarų: 38 

 

Idėja. Geresni kalbų įgūdžiai – 
geresnė demokratija. Anglų ir 
esperanto kalbos! (žr. idėją) 

Pritarimų: 180 

Komentarų: 110 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Migracija Idėja. Bendra migracijos ir 
prieglobsčio politika, 
grindžiama pagarba teisėms ir 
lygiu traktavimu (žr. idėją) 

Pritarimų: 482 

Komentarų: 56 

 

Idėja. Daugiau jokios 
imigracijos iš ne Europos ar 
kitų, nei išsivysčiusios, 
valstybių (žr. idėją) 

Pritarimų: 132 

Komentarų: 136 

 

Idėja. Daugiau jokios 
imigracijos iš ne Europos ar 
kitų, nei išsivysčiusios, 
valstybių (žr. idėją) 

Pritarimų: 133 

Komentarų: 136 

 

Idėja. Leidimų neturinčių 
prieglobsčio prašytojų 
ir (arba) migrantų išsiuntimas
 (vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 44 

Komentarų: 91 

 

Idėja. Jokių sienų žmoniškumui: 
bendra imigracijos politika 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 89 

Komentarų: 11 

 

Idėja. Migracija ir integracija 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 77 

Komentarų: 71 

 

Idėja. Išsiuntimas iš ES 
(vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 88 

Komentarų: 38 

 

Idėja. Nacionalinės kalbos 
mokymas pasitelkiant 
esperanto: šią veiklą 
vykdančių organizacijų 
skatinimas (vertimas) 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 22 

Komentarų: 57 

 

Idėja. Migracija ir integracija 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 77 

Komentarų: 71 

 

Idėja. Bendra migracijos ir 
prieglobsčio politika, 
grindžiama pagarba teisėms ir 
lygiu traktavimu (žr. idėją) 

Pritarimų: 482 

Komentarų: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Švietimas, kultūra, jaunimas ir 
sportas 

Idėja. ES reikia gerinti kalbų 
mokymąsi (žr. idėją) 

Pritarimų: 718 

Komentarų: 151 

 

Idėja. ES reikia gerinti kalbų 
mokymąsi (žr. idėją) 

Pritarimų: 718 

Komentarų: 151 

 

Idėja. Jaunimas. ES negali 
finansuoti mažų garantijų 
sąlygų (žr. idėją) 

Pritarimų: 475 

Komentarų: 20 

 

Idėja. Laimingesni kalbų 
besimokantys žmonės, 
sėkmingesni kalbų mokytojai 
(vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 139 

Komentarų: 88 

 

Idėja. Mokymasis visą 
gyvenimą ir teisė į mokymą turi 
būti užtikrinti visiems Europoje 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 464 

Komentarų: 21 

 

Idėja. Kalbų mokymas 
Europoje (vertimas) (žr. idėją) 

Pritarimų: 184 

Komentarų: 83 

 

Idėja. Pamoka apie esperanto 
Europos Sąjungos mokiniams 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 238 

Komentarų: 62 

 

Idėja. Pamoka apie esperanto 
Europos Sąjungos mokiniams 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 238 

Komentarų: 62 

Idėja. Sukurti Europos 
visuomeninį transliuotoją 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 195 

Komentarų: 54 

 

Idėja. Esperanto – tarptautinė 
pagalbinė kalba (žr. idėją) 

Pritarimų: 111 

Komentarų: 60 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 Labiausiai palaikoma Daugiausia komentarų 

Kitos idėjos Idėja. Už Europos suverenumą. 
Būtinos reformos (vertimas) 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 505 

Komentarų: 26 

Idėja. Esperanto – bendra 
neutrali kalba –, sukurta taip, 
kad ją būtų lengva išmokti, tai 
įrankis siekiant labiau 
suvienyti Europos Sąjungą 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 261 

Komentarų: 233 

Idėja. Oficialus esperanto kaip 
vienos iš ES piliečių kalbų 
pripažinimas (žr. idėją) 

Pritarimų: 325 

Komentarų: 138 

Idėja. Oficialus esperanto kaip 
vienos iš ES piliečių kalbų 
pripažinimas (žr. idėją) 

Pritarimų: 325 

Komentarų: 138 

Idėja. Esperanto – bendra 
neutrali kalba –, sukurta taip, 
kad ją būtų lengva išmokti, tai 
įrankis siekiant labiau 
suvienyti Europos Sąjungą 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 261 

Komentarų: 233 

Idėja. Europos vėliavos 
pasveikinimas (vertimas) (idėja) 

Pritarimų: 0 

Komentarų: 120 

 

Idėja. Veiksmų planas siekiant 
pereiti prie mokslo 
nenaudojant gyvūnų (žr. idėją) 

Pritarimų: 226 

Komentarų: 22 

 

Idėja. Europos Sąjunga – 
federacinė valstybė (vertimas) 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 125 

Komentarų: 79 

 

Idėja. Sustabdyti gyvūnų 
kančias, patiriamas dėl 
prekybos egzotiniais gyvūnais 
augintiniais – nustatyti 
leidžiamų laikyti gyvūnų 
augintinių sąrašą (žr. idėją) 

Pritarimų: 221 

Komentarų: 7 

 

Idėja. Patvirtinti bendrą 
Europos kalbą (vertimas) 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 75 

Komentarų: 73 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
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Šioje ataskaitoje analizei naudojami parametrai 

gaunami iš nuolat besikeičiančios platformos, kurioje 

duomenys nuolat atnaujinami net ir tyrėjų grupei 

atliekant duomenų analizę. 

Atliekant kiekybinę analizę naudojami šie 

pagrindiniai parametrai: 

 Teikinių autorių – nesvarbu, ar tai būtų atskiri 

asmenys, ar organizacijų atstovai – įkeltų 

idėjų skaitiniai duomenys. Skaitinius 

duomenis sudaro idėjų skaičius – bendrai ir 

pagal įvairias temines sritis. 

 Pritarimų skaitiniai duomenys: palaikymas 

išreiškiamas panašiai kaip patiktukai ar 

teigiamo vertinimo spustelėjimai socialiniuose 

tinkluose. Jie padeda parodyti dalyvių 

susidomėjimą ir apskritai palankumą idėjai, ir 

nenurodo, ar idėjai prieštaraujama. Todėl 

pritarimų skaičius yra ne bendros paramos 

idėjai rodiklis, o tik vienas iš daugelio aspektų, 

į kurį atsižvelgiama analizuojant teikinius 

platformoje. Skaitinius duomenis sudaro 

pritarimų skaičius – bendrai, pagal įvairias 

temines sritis ir susijusių su konkrečia idėja 

(taip pat naudojamas idėjoms surikiuoti pagal 

pritarimų skaičių). 

 Dalyvių komentarų skaitiniai duomenys: 

analizė taip pat apima dalyvių komentarų, 

parašytų apie vienas kito idėjas, skaičių, nes 

jie nurodo aktyvaus įsitraukimo svarstant idėją 

II priedas. Metodika 
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lygį. Kalbant apie komentarų turinį, jais gali 

būti išreiškiami įvairūs atsiliepimai – nuo 

neutralių iki rodančių pritarimą arba visišką 

nepritarimą. Tai matyti kokybinėje analizėje 

(žr. toliau). Skaitinius duomenis sudaro 

komentarų skaičius – bendrai, pagal įvairias 

temines sritis ir susijusių su konkrečia idėja 

(taip pat naudojamas idėjoms surikiuoti pagal 

komentarų skaičių). 

 Renginių skaitiniai duomenys: teikinių autoriai 

platformoje gali nurodyti renginius ir įkelti 

renginių ataskaitas. Skaitiniai duomenys 

apima renginių skaičių – bendrai ir pagal 

įvairias temines sritis. 

 Socialiniai ir demografiniai duomenys 

(anonimizuoti): Prieš atliekant veiksmus 

platformoje teikinių autorių prašoma pateikti 

informaciją apie savo gyvenamąją šalį, 

išsilavinimą, amžių, lytį ir užimtumo statusą. 

Duomenys tvarkomi anonimiškai. Kadangi šia 

informacija dalijamasi savanoriškai (ją 

pateikia apie 73 % dalyvių), įžvalgos, kurias 

galima pateikti apie dalyvių profilius, yra 

ribotos. Ypač mažai tikėtina, kad respondentai 

pateiks informacijos apie savo profesiją, 

išsilavinimą ir gyvenamąją šalį. Organizacijų 

atveju galima nurodyti tik buveinės šalį. 

Siekiant apžvelgti platformos turinį, ataskaitoje 

daugiausia dėmesio skiriama idėjų, komentarų ir 

renginių ataskaitų kokybinei analizei. Iš anksto 

nustatytose teminėse srityse yra išskirtos temos ir 

potemės. 

Konkrečiai, kiekvienoje teminėje srityje tyrėjų grupė 

rankiniu būdu atliko teksto analizę ir sugrupavo visas 

siūlomas idėjas ir užbaigtus renginius, kurių ataskaitos 

pateiktos. Kad būtų lengviau atlikti šį darbą, platformos 

turinys buvo apdorotas automatizuota teksto analizės 

sistema – jos naudojimas padėjo analitikams suprasti 

didelius įvesto teksto kiekius. Ta sistema suteikia 

galimybę grupuoti atsakymus įvairiomis kalbomis ir 

ieškoti panašaus turinio visoje platformoje ir įvairiomis 

kalbomis. Analitikai naudoja teksto analizės sistemą, 

kad palengvintų daugiakalbio turinio analizę ir 

lengviau rastų pasikartojančią panašią idėją įvairiuose 

teikiniuose. Tai padeda įvertinti, kaip dažnai minima 

tam tikra identifikuota tema ar potemė. Teksto 

analizės sistema vertina tik per platformą pateiktą 

turinį. Tai apima su pseudoniminius atsakymus į 

sociodemografinį klausimyną, kuris naudojamas 

sociodemografiniams duomenims surinkti, ir kitą 

platformoje pateiktą turinį (idėjas, komentarus ir 

patvirtinimus) (įskaitant susijusius metaduomenis, 

pvz., pateikimo laiką). Tada tyrėjų grupė perskaitė 

nustatytai grupei priskirtas idėjas, taip pat renginių 

aprašymus ir ataskaitas, kad pateiktų bendrų temų ir 

galimų potemių santrauką, ir atkreipė dėmesį į 

skirtumus ir punktus, dėl kurių galimai nesutariama 

komentarų skirsniuose. Taip pat nurodomos su tema 

ar poteme susijusios labiausiai ar dažnai palaikomos 

idėjos. Nustatytos temos ir potemės pateikiamos eilės 

tvarka pagal tai, kaip dažnai jos pasikartoja, o tai 

įvertina analitikas teksto analizės sistemos pagalba. 

Pagrindinis šio kokybinio požiūrio tikslas – ne tik 

užfiksuoti daugiausia dėmesio šioje platformoje 

sulaukiančias temas ar idėjas, bet ir užfiksuoti idėjų, 

susijusių su viena temine sritimi, mastą ir įvairovę. Jei 

kelios platformoje pateiktos idėjos praktiškai išreiškia 

tą pačią idėją ar potemę, apie tai santraukoje 

pateikiamos kokybinės nuorodos, atkreipiant dėmesį į 

„pasikartojančią“ ar „svarbią“ idėją arba potemę. 

Santraukose taip pat pateikiamos nuorodos į 

aiškinamąsias idėjas ar renginius, kuriose aprašomas 

konkretus pasiūlymas arba pateikiama gera bendro 

pobūdžio argumentų dėl nustatytos temos ar potemės 

santrauka. 

Analizuodama renginius, tyrėjų grupė daugiausia 

dėmesio skiria užbaigtiems renginiams, kurių 

ataskaitos pateiktos. Ypatingas dėmesys skiriamas 

labiau dalyvaujamojo ir svarstomojo-konsultuojamojo 

pobūdžio renginiams, kuriais siekiama įtraukti tų 

piliečių, kurie kitu atveju negalėtų patekti į skaitmeninę 

platformą, balsus ir nuomones. 

Teminės srities suskirstymas į temas ir potemes ar 

idėjas vizualiai pavaizduotas atitinkamame idėjų 

žemėlapyje 
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