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Atsakomybės ribojimo pareiškimas: už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai. 

Joje neatspindima nei ES institucijų, nei 

Konferencijos dėl Europos ateities nuomonė.  

Analizę atliko bendrovė „Kantar Public“. 
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Paskelbę Konferenciją dėl Europos ateities, Europos 

Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija suteikė galimybę 

ES piliečiams iš visų 27-ių valstybių narių įsitraukti į 

diskusijas apie Europos iššūkius ir prioritetus, kad ateičiai 

pasirengusią Europą kurtume bendromis jėgomis. 

Prasidėjus Konferencijos procesui, 2021 m. balandžio 19 d. 

pradėjo veikti daugiakalbė skaitmeninė platforma (toliau – 

platforma: https://futureu.europa.eu/?locale=lt), kuri tęs 

veiklą visu Konferencijos darbo laikotarpiu.  

Platforma yra kertinis Konferencijos komponentas. 

Galimybę dalyvauti jos veikloje bet kuria iš 24-ių oficialiųjų 

ES kalbų turi visi ES piliečiai, kurie gali siūlyti savo ir 

paremti bei komentuoti kitų pasiūlytas idėjas. Be to, tai 

vieta, kurioje kiekvienas gali dalintis informacija apie 

Konferencijos renginius ir informuoti apie jų rezultatus. 

Visi į platformą įkeliami teikiniai surenkami, analizuojami 

ir panaudojami Europos piliečių forumų bei Konferencijos 

plenarinės sesijos darbui.  

Pirmoji tarpinė platformos veiklos ataskaita buvo paskelbta 

rugsėjo 15 d. ir apėmė teikinius, įkeltus nuo 2021 m. 

balandžio 19 d., kai platforma ėmė veikti, iki rugpjūčio 2 d. 

Šios antrosios tarpinės ataskaitos tikslas – apžvelgti 

teikinius, gautus iki 2021 m. rugsėjo 7 d. Kadangi tai 

santykinai trumpas laiko tarpas, naujieji teikiniai šalia 

pirmosios tarpinės ataskaitos teikinių pristatomi atskirame 

lange, kurį galima rasti kiekvienos teminės srities apžvalgos 

pabaigoje. Šie teikiniai pateikiami santraukoje ir idėjų 

žemėlapiuose. Išsamesnė informacija apie platformos 

Įžanga 

https://futureu.europa.eu/?locale=lt
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
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teikinius pagal valstybę narę pateikiama papildomoje 

ataskaitoje, kuri sykiu skelbiama platformoje. 

Tai ankstyvas Konferencijos darbo etapas, todėl šiuo metu 

remiantis pateiktomis išvadomis jokiu būdu negalima 

prognozuoti platformos diskusijų rezultato. Kadangi bėgant 

laikui į platformą įkeliama naujų teikinių, ateinančiomis 

savaitėmis ir mėnesiais bus skelbiamos tolesnės jų 

ataskaitos bei apžvalgos. 

Skaitant šią ataskaitą taip pat svarbu nepamiršti, kad 

teikiniai platformoje yra jų autorių nuomonė ir neturėtų būti 

laikomi atspindinčiais visų ES piliečių nuomonę. Teikiniai 

bus toliau aptariami ir vertinami Europos piliečių 

forumuose bei Konferencijos plenarinėje sesijoje. 

Analizės rezultatai ataskaitoje pateikiami pagal šias 

platformoje apibrėžtas temines sritis:  

‒ klimato kaita ir aplinka, 

‒ sveikata, 

‒ ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų 

kūrimo stiprinimas, 

‒ ES pasaulyje, 

‒ vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas, 

‒ skaitmeninė transformacija, 

‒ Europos demokratija,  

‒ migracija, 

‒ švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. 

Atsižvelgiant į Europos piliečių forumų darbą, platformos 

skiltyje „Kitos idėjos“ pateiktos idėjos buvo priskirtos 

vienai iš pirmiau nurodytų devynių teminių sričių arba, jei 

klausimai kompleksiniai, kelioms teminėms sritims. 

Kiekvienos teminės srities atveju pateikiama pagal temas ir 

potemes sugrupuotų pasiūlytų idėjų bei renginių apžvalga. 

Idėjų žemėlapyje vizualiai pateikiama kiekvienos teminės 

srities turinio analizė pagal temas ir potemes.  

Pastabos apie metodiką 

Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama 

platformos teikinių kokybinei analizei. Siekiant 

pateikti plačią platformos turinio apžvalgą, ji atliekama 

remiantis autorių idėjomis ir komentarais. Praktiškai 

tyrėjų grupė, naudodamasi kompiuterine grupavimo 

priemone, rankiniu būdu atliko su kiekviena temine 

sritimi susijusio teksto analizę ir sugrupavo pasiūlytas 

idėjas. Vėliau buvo parengta bendrų temų ir galimų 

potemių santrauka. Temų ir potemių grupių analizė 

atliekama vadovaujantis iš anksto apibrėžtomis 

teminėmis sritimis. Tai reiškia, kad keletą teminių sričių 

apimančios idėjos arba idėjos, kurias jų autoriai priskyrė 

kelioms teminėms sritims ar skilčiai „Kitos idėjos“, 

nagrinėjant atitinkamas temines sritis šioje ataskaitoje 

gali pasikartoti. Toks metodas buvo pasirinktas siekiant 

holistiškai apžvelgti kiekvieną Konferencijos teminę 

sritį.  

Idėjų grupavimas į temas ir potemes neatspindi toje 

teminėje srityje pateiktų idėjų ar komentarų gausos. Tai 

reiškia, kad į šią analizę yra įtraukti ir vos keleto autorių 

iškelti klausimai, jei, palyginti su kitų teikinių autorių 

nuomone, jais perteikiamas naujas požiūris. Taip 

siekiama bendrai apžvelgti dabar platformoje 

pateikiamų idėjų aprėptį ir įvairovę, užuot dėmesį šiuo 

etapu skyrus santykiniam idėjų palaikymui arba 

įvardytų temų ir potemių gausai.  

Tačiau kiekybiniai elementai (idėjų, komentarų, 

palaikymo atvejų, renginių skaičius) vis dėlto paminimi, 

kad būtų atspindėta dabartinė diskusijų platformoje 

padėtis, įskaitant didelį susidomėjimą kai kuriomis 

idėjomis arba diskusijas apie jas. 

Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad šioje ataskaitoje 

pateikiamoje analizėje terminu „teikiniai“ vadinamas 

idėjų, komentarų ir renginių derinys, o terminu 

„interakcija“ – idėjų ir komentarų derinys. 

Daugiau informacijos apie metodiką pateikiama II 

priede. 
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Šioje ataskaitoje apibendrinama Konferencijai dėl Europos 

ateities skirtos daugiakalbės skaitmeninės platformos veikla 

nuo tada, kai ji ėmė veikti, iki 2021 m. rugsėjo 7 d.   

Per šį laikotarpį platformoje užregistruoti 22 498 teikiniai: 

7 115 idėjų, 13 304 komentarai ir 2 079 renginiai, susiję su 

visomis 10 teminių sričių. Kaip matyti, didžiausias 

aktyvumas pasiektas apie Europos dieną (gegužės 9 d.).   

Šiuo pradiniu laikotarpiu daugiausia teikinių sulaukta 

Europos demokratijos ir klimato kaitos teminėse srityse; 

antroje vietoje liko bendro pobūdžio teminė sritis „Kitos 

idėjos“. Aktyvios buvo visos ES šalys. Kalbant apie dalyvių 

profilį, amžiaus grupėms atstovaujama gana įvairiai, o 

aktyviausia yra 55–69 m. amžiaus dalyvių grupė. Maždaug 

60 % teikinių autorių nurodo esą vyrai, 15 % – moterys. 

Tačiau apie ketvirtadalį teikinių autorių informacijos apie 

savo lytį nepateikė. Šiuo požiūriu derėtų akcentuoti, kad 

platformos veikloje gali dalyvauti ir organizacijos. 

Pačiu naujausiu laikotarpiu, apimančiu laiką nuo pirmosios 

iki šios tarpinės ataskaitos pateikimo (2021 m. rugpjūčio 

2 d. – 2021 m. rugsėjo 7 d.), išryškėjo naujos temos ir 

potemės. Toliau pateikiama trumpa apžvalga.   

— Ypač daug interakcijų stebima klimato kaitos ir 

aplinkos teminėje srityje: čia fiksuojama 

daugiausia naujų temų ir potemių. Išplečiamos 

tokios esamos temos, kaip tarša, žemės ūkis ir 

transportas. Didžiausias naujų potemių skaičius 

priskirtinas vartojimo temai. Įtrauktos dvi naujos 

Santrauka 
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temos, apimančios idėjas, susijusias su biologine 

įvairove bei kraštovaizdžiais ir statybomis.  

— Ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų 

kūrimo stiprinimo teminę sritį taip pat papildė 

nemažai naujų potemių: ne tik kartojami raginimai 

stiprinti lyčių lygybę, bet ir siūlomos idėjos, 

susijusios su darbo sąlygomis. 

— Kalbant apie kitas temines sritis, praėjusiu 

laikotarpiu kartojamos ir išplečiamos esamos 

temos bei potemės. Platformoje siūlomų naujų 

idėjų įkvėpimo šaltiniu tampa šio meto aktualijos. 

Ryškus pavyzdys yra JAV kariuomenės 

pasitraukimas iš Afganistano ir politinė aklavietė 

dėl ES ekonominių sankcijų taikymo Baltarusijai. 

Reaguodami į abu šiuos įvykius, teikinių autoriai 

toliau ragina išplėsti ES kompetenciją tokiose 

srityse, kaip migracija ir užsienio politika.  

 

Klimato kaita 

ir aplinka 

Teikinių autoriai atkreipia dėmesį į klimato kaitą, jos 

poveikį ir įvairius su aplinka susijusius iššūkius bei ragina 

imtis konkrečių veiksmų jiems atremti. Idėjas galima 

temiškai grupuoti taip: 

‒ tarša apibrėžiama kaip vienas iš pagrindinių 

spaudimo aplinkai šaltinių. Teikinių autoriai siūlo 

kovos su visame pasaulyje išmetamu anglies 

dioksidu, vandens tarša ir šviesine tarša priemones. 

‒ Raginama remti biologinę įvairovę ir atkurti 

miškus, stabdyti miškų naikinimą bei plėsti 

mokslinių tyrimų infrastruktūrą. 

‒  Dalyviai, agituojantys už priemones, kuriomis 

būtų skatinamas alternatyvaus, ekologiško 

transporto kūrimas ir naudojimas, pažymi, kad 

transportas yra vienas pagrindinių taršos šaltinių. 

Čia aptariami įvairūs viešojo transporto formatai. 

‒ Ryški žemės ūkio temos potemė yra raginimai 

atsisakyti pesticidų naudojimo ir imtis 

ekologiškesnės žemės ūkio praktikos, įskaitant 

prisitaikymą prie klimato kaitos, apskritai. Kitos su 

aplinka susijusios priemonės apima vietos 

ūkininkavimo, biologinės įvairovės, vegetarinės ar 

veganinės mitybos skatinimą ir sąžiningų kainų 

nustatymą ūkininkams.  

‒ Aktualizuodami vartojimo temą, teikinių autoriai 

ragina imtis griežtesnių priemonių atliekų, maisto 

švaistymo ir perdiribimo skatinimo klausimams 

spręsti, kurios būtų taikomos tiek gamintojams, 

tiek vartotojams. Be to, jie ragina imtis priemonių, 

kuriomis būtų skatinamas tvaresnis vartojimas 

įvairiuose sektoriuose – nuo turizmo ir mados iki 

elektroninių prietaisų. 

‒ Atskirai temai priskirtinos tvaraus būsto, 

ekologiškų statybinių medžiagų ir naujojo 

europinio bauhauzo idėjos. 

‒ Raginama stabdyti aplinkai nepalankias subsidijas 

ir siūloma nustatyti tvarumo mokestį. 

‒ Remiami alternatyvūs ekologiški energijos 

šaltiniai ir šildymas bei investicijos į juos.  

 

 

 

Sveikata   

Sveikatos teminė sritis apima daug įvairių temų. Teikinių 

autoriai ragina siekti didesnio suderinimo ir integracijos – 

įtakos tam turėjo ir COVID-19 pandemijos patirtis bei 

padariniai. Pagrindinės temos: 

‒ glaudesnis bendradarbiavimas ar netgi ES 

sveikatos priežiūros sistemos stiprinimas, 

užtikrinant, kad sveikatos priežiūros paslaugos 

būtų prieinamos visiems. 

‒ ES koordinuojamų inovacijų ir investicijų į 

sveikatos mokslinius tyrimus, visų pirma ryšium 

su demografiniais senėjančios ES visuomenės 

ypatumais, būtinybė. 

‒ Sveikatos raštingumo, sveikos gyvensenos ir 

mitybos bei labiau prevencinio požiūrio į 

visuomenės sveikatą propagavimo būdai ir 

priemonės.  
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‒ COVID-19 poveikio vertinimas ir pamokos, kurias 

būtina išmokti. 

Ekonomikos, 

socialinio teisingumo 

ir darbo vietų kūrimo 

stiprinimas  

Teikinių autoriai pabrėžia, jog svarbu, kad Europa taptų 

įtraukesnė ir socialiai teisingesnė, ypač atsižvelgiant į 

COVID-19 pandemiją. Jie taip pat laikosi nuomonės, kad 

įvairių žmonių grupių, ypač esančių pačioje 

nepalankiausioje padėtyje, gerovė nepaprastai svarbi norint 

užtikrinti sėkmingą ES veikimą ir tolesnį augimą. 

Svarbiausios šioje teminėje srityje aptariamos temos: 

‒ 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 mano, kad, norint užtikrinti 

socialinį teisingumą, svarbios socialinės apsaugos 

priemonės. Labiausiai aptarinėjama visuotinių 

bazinių pajamų idėja.  

‒ Siūloma kurti įtraukesnę, socialiai teisingesnę 

Europą vadovaujantis Europos socialinių teisių 

ramsčio principais, pavyzdžiui, socialinės 

apsaugos priemonėmis, panaikinant vyrų ir moterų 

darbo užmokesčio skirtumą, užtikrinant lyčių 

lygybę, neįgaliųjų teises, LGBTI teises ir šios 

bendruomenės atstovavimą. 

‒ Siūloma imtis bendros mokesčių politikos ir 

Europos fiskalinės reformos, kad Europa būtų 

vieningesnė ateityje – taip pat ir didinant ES 

nuosavus išteklius arba formuojant nuo valstybių 

narių nepriklausomą biudžetą. 

‒ Keliami ekonomikos gaivinimo klausimai, 

įskaitant susirūpinimą dėl ES didėjančios 

valstybės skolos, aptariamas Europos Centrinio 

Banko vaidmuo, raginama peržiūrėti Stabilumo ir 

augimo paktą ir plėsti Ekonomikos gaivinimo 

fondą bei remti vietos gamybą ir vietos vartojimą 

siekiant skatinti ES ekonomiką. 

‒ Keliami klausimai dėl darbo sąlygų taikant 

aiškesnes darbo iš namų (ir darbo iš užsienio) 

taisykles, dėl trumpesnių darbo savaičių bei 

nemokamų stažuočių uždraudimo. 

‒ Raginama imtis konkrečių priemonių siekiant 

skatinti darbo jėgos judumą ES ir sustiprinti judžių 

europiečių teises.  

‒ Raginama kurti daugiau darbo vietų investuojant į 

inovacijas, švietimą bei mokslinius tyrimus ir 

plėtrą. 

ES 

pasaulyje  

Apskritai teikinių autoriai ragina ES būti aktyvesne 

pasaulinėje politinėje arenoje: įgyvendinant savo 

kaimynystės politiką – taip pat ir Vakarų Balkanų šalių 

atžvilgiu – bei palaikant santykius, pavyzdžiui, su Afrikos 

ir Lotynų Amerikos šalimis. Platformos teikinių autorių 

nuomone, ES turėtų drąsiau naudoti tiek švelniąją, tiek 

kietąją galią. Kai kurios idėjos: 

‒ ryžtingesnė užsienio politikos pozicija pasitelkiant 

įvairias priemones ir mechanizmus, kad ES būtų 

vertinama ir kad į ją būtų rimtai žiūrima 

pasaulinėje politikos arenoje. Tai apima ne tik 

švelniosios galios naudojimą daugiašališkumo 

labui, bet ir kietosios galios taikymą: aktyviai 

diskutuojama apie bendrą gynybos politiką, kad 

būtų galima imtis ne tik intervencinių, bet ir 

atgrasymo priemonių bei pademonstruoti 

geopolitinę galią kitų didelę įtaką pasaulyje 

turinčių šalių atžvilgiu.   

‒ ES kariuomenės sukūrimas. 

‒ Veiksmai, kad į ES ir ES institucijas būtų žiūrima 

suvokiant, jog pasaulinėje politikos arenoje jos 

veikia išvien. Didesnis matomumas, valstybėms 

narėms liovusis konkuruoti tarpusavyje. Šios 

idėjos susiliečia su ne mažiau pagal kitas temas 

aptarinėtu raginimu kurti federacinę Europą. 
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‒ Bendra užsienio politika suteikiant didesnius 

įgaliojimus Europos Parlamentui ir persvarstant 

vieningo balsavimo taisyklę.  

 

Vertybės ir teisės, 

teisinė valstybė, 

saugumas 

Didelė dalis šios teminės srities interakcijų apima diskusijas 

dėl to, ką vadiname „neliberalių demokratijų iškilimo 

pavojumi“ ES, ir būtinybės apsaugoti ES vertybes. 

Pagrindinės temos ir idėjos: 

‒ grupė teikinių autorių dėmesį sutelkia į tai, kas yra 

ES vertybės, ir ragina užtikrinti didesnę lyčių 

lygybę bei diskutuoti apie krikščioniškųjų vertybių 

vaidmenį. 

‒  Neretai minima privatumo apsauga sparčiai 

kintančioje technologinėje aplinkoje ir būtinybė 

užtikrinti vaikų saugumą jiems naršant internete. 

‒ Kai kurių teikinių autoriai svarsto apie galimybes 

grįžti į normalų gyvenimą, kai tik tam bus palanki 

COVID-19 padėtis.  

‒ Pateikiama ir raginimų labiau apsaugoti LGBTI 

bendruomenę, griežtai kovoti su neapykantos 

retorika bei imtis vadovaujamo vaidmens gyvūnų 

teisių apsaugos srityje. 

‒ Pateikta konkrečių pasiūlymų dėl to, kaip būtų 

galima stiprinti ES vertybių ir teisinės valstybės 

apsaugą ES bei žmogaus teisių apsaugą apskritai.  

‒ Imdamasis saugumo temos, ne vienas dalyvis 

svarsto ES kariuomenės idėją; minima glaudesnio 

ES šalių bendradarbiavimo vidaus saugumo 

klausimais būtinybė. 

 

Skaitmeninė  

transformacija  

Apskritai teikinių autoriai pabrėžia, jog svarbu, kad 

skaitmeninė transformacija būtų skatinama ir įtvirtinama 

įvairiose srityse, pradedant ekonomika ir baigiant sveikata. 

Tačiau jie akcentuoja ir ne vieną su skaitmenine 

transformacija susijusį iššūkį, pavyzdžiui, etinius aspektus, 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento trūkumus ir 

kibernetines grėsmes. Pagrindinės temos: 

‒ ekonomikos skaitmeninimas su kriptovaliuta 

susijusiomis priemonėmis ir raginimas įvesti 

skaitmeninį eurą.  

‒ Skaitmeninių inovacijų rėmimo būdai ir 

priemonės, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas ir 

skaitmeninio suverenumo skatinimas. Tai apima 

įvairias potemes: tvarią gamybą, socialinę 

žiniasklaidą ir platformas, kurios atitiktų ES 

privatumo standartus, bei, kalbant plačiau, 

Europos skaitmeninės ekosistemos, kuri būtų ne 

tik konkurencinga ir atvira pasauliui, bet ir saugi 

bei gerbianti privatumą, kūrimas. 

‒ Darbuotojų skaitmeniniai įgūdžiai ir pagalba 

įmonėms prisitaikyti prie skaitmeninės 

transformacijos. 

‒ Kibernetinė kariuomenė, kuri gintų ES nuo 

kibernetinių grėsmių. 

‒ Balsavimo internetu skatinimas, kad balsavimas 

taptų prieinamesnis, visų pirma pandemijos 

aplinkybėmis. Kita vertus, kai kurie komentuotojai 

ragina būti atsargiems šioje srityje.  

‒ Skaitmeninių duomenų ir duomenų privatumo 

tema vis labiau plėtojama keliant idėjas, susijusias 

su centralizuotu neskelbtinų asmens duomenų 

saugojimu, viešųjų tinklų apsauga naudojant 

atvirojo kodo programinę įrangą arba blokų 

grandinės technologiją bei vaikų saugumo 

užtikrinimu skaitmeninėje aplinkoje. 

‒ Keliamos ES skaitmeninio vienijimosi idėjos: 

siūloma kurti skaitmeninius portalus, teikti ES 

masto atpažinties paslaugą taikant skaitmeninę 

tapatybės kortelę arba ES masto autentiškumo 

patvirtinimo metodą, kai norima gauti prieigą prie 

asmens duomenų arba viešųjų paslaugų. 

‒ Investicijos į skaitmeninį švietimą ir e. sveikatą, 

siekiant skatinti sveiką ir sąmoningą naudojimąsi 

technologijomis. 
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Europos 

demokratija  

Šios teminės srities idėjos apima daug įvairių klausimų. 

Teikinių autoriai ragina restruktūrizuoti ES institucijas ar 

netgi agituoja už ES federalizaciją. Įvairiais siūlymais 

raginama užtikrinti didesnį piliečių domėjimąsi ir 

dalyvavimą. Svarbiausios temos:  

‒ neretai keliamas ES federalizacijos klausimas; jis 

dažnas ir kitose platformos teminėse srityse. Kai 

kurie dalyviai pasisako už decentralizaciją, 

suteikiant daugiau galių valstybėms narėms.  

‒ Siūloma reformuoti ES institucijas, kad jos būtų 

veiksmingesnės ir skaidresnės bei labiau priartėtų 

prie piliečių. Dažniausiai teikiniuose siūloma 

vieningo balsavimo Taryboje tvarką pakeisti 

balsavimu kvalifikuota dauguma ir suteikti didesnį 

vaidmenį Europos Parlamentui.  

‒ Siūlomi mechanizmai, kuriais būtų didinamas ES 

piliečių dalyvavimas (renkant ES prezidentą), 

sudaromi tarpvalstybiniai partijų sąrašai Europos 

Parlamento rinkimams arba įgyvendinamos 

tarpvalstybinės kampanijos. Kitomis siūlomomis 

priemonėmis siekiama, kad konsultacijos su 

piliečiais ir jų dalyvavimas taptų struktūrine ES 

valdymo dalimi.  

‒ Siūlomi mechanizmai ir būdai ES piliečiams 

labiau įtraukti ir didesniam jų ryšiui su ES bei 

geresniam informavimui apie ES ir jos sprendimus 

užtikrinti. Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto 

teminėje srityje pateikta pasiūlymų ir dėl geresnės 

komunikacijos, bendrų ES žiniasklaidos platformų 

bei europinės dvasios puoselėjimo.  

‒ Siūlomi mechanizmai ir būdai demokratinėms 

vertybėms apsaugoti atsižvelgiant į lobistinę 

veiklą, korupciją ir demokratijos principus 

pažeidinėjančias vyriausybes. 

 

 

Migracija  

Interakcijoms šioje teminėje srityje būdinga poliarizacija. 

Tai prieštaringiausia iš visų teminių sričių: vieni tvirtai 

pasisako prieš bet kokią migraciją, o kiti ragina imtis labiau 

į žmogaus teises orientuotos migracijos politikos. 

Interakcijas galima suskirstyti taip: 

‒ interakcijos, kuriomis prieštaraujama migracijai į 

ES ir reiškiamas nepritarimas, nusivylimas bei 

nuogąstavimai dėl grėsmės pačių autorių 

kultūriniam tapatumui.  

‒ Interakcijos, kuriomis aptariamos ir siūlomos 

konkrečios priemonės ir būdai migracijai apriboti 

arba įvairios migracijos kontrolės formos.   

‒ Interakcijos, kuriomis pabrėžiama būtinybė kovoti 

su esminėmis migracijos priežastimis kilmės 

šalyse, pavyzdžiui, stiprinant vystymosi politiką, 

arba kvestionuojami ES prekybos susitarimai ir 

karinės intervencijos. Čia aptariami ir kovos su 

migracija dėl klimato kaitos klausimai. 

‒ Interakcijos, kuriomis raginama įgyvendinti tokią 

migracijos politiką, kad būtų gerbiamos žmogaus 

teisės, užtikrinamas didesnis solidarumas ir 

geresnė integracija. 

‒ Būdai ir priemonės integracijai palengvinti ir 

migrantų bei nuolatinių ES gyventojų teisėms 

apsaugoti. 

 

Švietimas, kultūra, 

jaunimas ir sportas 

Esamu metu šios teminės srities turinys labai fragmentiškas: 

keliama daug labai įvairių idėjų, kuriomis didžiausias 

dėmesys atkreipiamas į švietimą ir kultūrą. Šios teminės 

srities temos yra kompleksinės. Jos aptinkamos ir kitose 

platformos dalyse.   

‒ Šiuo metu su švietimu, kultūra ir sportu susijusios 

idėjos daugiausia aptariamos kaip būdas europinės 

tapatybės ir Europos pilietiškumo puoselėjimui 

skatinti. Jos apima įvairius pasiūlymus skatinti 

mainus ir sąveiką, pavyzdžiui, įgyvendinant 

programą „Erasmus“ ir organizuojant Europos 

šalių sporto renginius. 
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‒ Kalbant apie švietimą, teikinių autoriai mini 

būtinybę permąstyti švietimo sampratą, užtikrinant 

didesnį skaitmeninimą, Europos vidaus mobilumą 

mokymosi tikslais ir socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymą.  

‒ Stipriai akcentuojamas žiniasklaidos ir Europos 

žurnalistikos bei Europoje kuriamos produkcijos 

vaidmuo skleidžiant europines vertybes ir kultūrą. 

‒ Aptariant įvairias temines sritis platformoje, 

neretai siūloma kalbėti vienijančia, bendra kalba. 

‒ Be to, šioje teminėje srityje keliamos idėjos, 

apimančios konkrečius su jaunimu ir jaunimo 

nedarbu susijusius veiksmus. 
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Veiklos apžvalga 

Nuo 2021 m. balandžio 19 d., kai pradėjo veikti 

daugiakalbė skaitmeninė platforma, iki 2021 m. rugsėjo 7 d. 

į ją buvo įkelti iš viso 22 498 teikiniai: idėjos, komentarai ir 

renginiai. Šią veiklą galima suskirstyti taip:  

‒ idėjos: 7 115, 

‒ komentarai: 13 304, 

                                                      

1 Iki šiol šiuose renginiuose dalyvavo daugiau nei 100 000 dalyvių. 

‒ renginiai: 2 0791. 

Žvelgiant į linijinę tendenciją (žr. 1 pav.), matomos dvi 

teikinių smailės. Pirmoji smailė sutampa su platformos 

veiklos pradžia, o antroji užfiksuota apie Europos dieną 

(gegužės 9 d.), kai įvyko Konferencijos dėl Europos ateities 

inauguracija. 

1. Teikinių platformoje 

apžvalga 



   
 

   

 

1 pav. Laikaskalė, kurioje pateikiamas teikinių skaičius per dieną (2021 04 19 – 2021 09 07) 
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Prieš įsitraukiant į platformos veiklą 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, 29 % 

teikinių autorių nėra nurodę savo gyvenamosios šalies.  

Kaip matyti iš 2 pav., kuriame nurodomas bendras 

kiekvienos šalies teikinių skaičius, aktyvios visos ES šalys. 

Be to, užregistruoti 32 teikiniai iš ES nepriklausančių 

trečiųjų šalių. 

2 pav. Teikinių skaičius pagal šalį 

(2021 04 19 – 2021 09 07)

Siekiant susidaryti išsamesnį vaizdą apie teikinių skaičių, 

palyginti su gyventojų skaičiumi, toliau esančiame 

paveiksle pateikiamas kiekvienos šalies teikinių, tenkančių 

vienam milijonui gyventojų, skaičius.  

 

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

gyventojų (2021 04 19 – 2021 08 01) 
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Kas dalyvauja 

diskusijose?  

Maždaug šeši iš dešimties žmonių, dalyvaujančių 

platformos veikloje, t. y. 60,4 %, nurodo esą vyrai, 15 % – 

moterys. Tačiau ketvirtadalis (24,6 %) nepateikė 

informacijos apie savo lytį, o 0,2 % nurodė „kita“, todėl šie 

skaičiai atskleidžia tik ribotą vaizdą. Šiuo požiūriu derėtų 

pažymėti, kad platformos veikloje gali dalyvauti ir 

organizacijos. 

Šiuo metu amžiaus grupėms atstovaujama gana įvairiai: 

pagal teikinius aktyviausia yra 55–69 m. amžiaus dalyvių 

grupė (22,1 %); po jos eina 25–39 m. amžiaus grupė 

(20,7 %).  

Kalbant apie profesiją, platformoje ir toliau aktyviausi 

profesionalūs darbuotojai (15,3 %) bei vadovai (12,8 %). 

Gana aktyvūs ir pensininkai (12,6 %), tačiau studentų 

aktyvumas, palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu, 

sumažėjo (10,7 %). Fizinį darbą dirbantys darbuotojai 

(7 %), savarankiškai dirbantys asmenys (9,7 %) ir bedarbiai 

(2,7 %) iki šiol platformoje santykinai mažiau aktyvūs.  

Kalbant apie išsilavinimą, iki šiol labai aktyvūs aukštąjį 

išsilavinimą turintys žmonės (49 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Dalyvių amžius, lytis, išsilavinimas ir profesija 

(2021 04 19 – 2021 08 01) 
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Populiariausios teikinių 

teminės sritys  

Nuo pat pirmųjų Konferencijos mėnesių populiariausia 

teikinių (idėjų, komentarų ir renginių) tema buvo „Europos 

demokratija“ (4 026); po jos eina „Klimato kaita ir aplinka“ 

(3 791). Teikiniai, priskiriami temai „Kitos idėjos“, 

rikiuojasi treti. Toliau eina „Ekonomikos, socialinio 

teisingumo ir darbo vietų kūrimo stiprinimas“ (4-a vieta) bei 

„ES pasaulyje“ (5-a vieta) (žr. 5 pav.). Kaip jau minėta, 

teikiniai, priskiriami teminei sričiai „Kitos idėjos“, 

analizuojant pasiskirstė kitose teminėse srityse. Kai kurios 

teminės sritys sulaukia daugiau komentarų arba idėjų negu 

kitos, pavyzdžiui, daugiausia idėjų (1 307) sulaukė teminė 

sritis „Klimato kaita ir aplinka“. Panašiai surengti 

373 renginiai, susiję su temine sritimi „Europos 

demokratija“, o tai yra gerokai daugiau nei bet kurioje kitoje 

teminėje srityje.  

 

  

5 pav. Teikiniai platformoje pagal temines sritis (2021 04 19 – 2021 09 07) 
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Naujausi pokyčiai 

 

Pastarojo mėnesio (2021 08 03 – 2021 09 07) aktyvumą 

platformoje iliustruoja 2 839 teikinys:  

 1 017 idėjos  

 1 384 komentarai  

 397 renginiai  

Savaitinis aktyvumo vidurkis pastaruoju laikotarpiu siekė 

89 teikinius per dieną rugpjūčio pirmojoje pusėje (rugpjūčio 

9–15 d.) ir 79 teikinius mėnesio pabaigoje (rugpjūčio 

30 d. – rugsėjo 5 d.). Žemiausias savaitinis vidurkis 

užfiksuotas rugpjūčio viduryje ir rugsėjo pradžioje 

(51 teikinys per dieną). Kalbant apie teikinių skaičių šiuo 

laikotarpiu, trys daugiausia teikinių pateikusios šalys buvo 

Vokietija, Prancūzija ir Belgija: teikinių skaičius jose 

atitinkamai siekė 443, 206 ir 184. Po jų ėjo Ispanija ir 

Suomija: teikinių skaičius kiekvienoje iš jų siekė 

atitinkamai 185 ir 145. 

Kalbant apie teikinių skaičių pagal gyventojų skaičių, 

didžiausias aktyvumas rugpjūtį buvo užregistruotas 

Suomijoje. Be to, didelis skaičius teikinių skaičiuojant 

vienam milijonui gyventojų rugpjūtį buvo fiksuojamas 

Latvijoje, Belgijoje, Liuksemburge ir Vengrijoje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

gyventojų (2021 08 02 – 2021 09 07) 

 

 

 

6 pav. Teikinių skaičius pagal šalį 
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Ryškiausi prioritetai 
2021 m. rugpjūčio 
2 d. – 2021 m. rugsėjo 

7 d. laikotarpiu 

Kalbant apie ryškiausius prioritetus, pastaruoju laikotarpiu 

daugiausia dėmesio sulaukė klimato kaitos ir aplinkos (638 

idėjos, komentarai, renginiai) bei švietimo, kultūros, 

jaunimo ir sporto (392 idėjos, komentarai ir renginiai) 

teminės sritys. Pastaroji kategorija teikinių skaičiaus 

kalbamuoju laikotarpiu požiūriu aplenkė Europos 

demokratijos teminę sritį (391 idėja, komentaras ir 

renginys).  

Didelį klimato kaitos ir aplinkos teminės srities teikinių 

skaičių atspindi ir besiplečiančios temos ir potemės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 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 3 791 komentarai, 

idėjos ir renginiai (1 307 idėjos, 2 128 komentarai ir 

356 renginiai). Kalbėdami apie klimato kaitą ir jos poveikio 

suvokimą, teikinių autoriai atkreipia dėmesį į daugybę su 

aplinka susijusių iššūkių ir ragina imtis konkrečių ilgalaikių 

veiksmų jiems atremti. Idėjos šioje teminėje srityje yra 

įvairios ir gali būti grupuojamos taip: 

 Tarša 

 Transportas 

 Žemės ūkis 

 Vartojimas 

 Subsidijavimas, apmokestinimas 

 Energetika 

 Požiūrio ir elgesio pokyčių skatinimas 

Tarša  

Teikinių autoriai taršą vadina vienu pagrindinių spaudimo 

viso pasaulio aplinkai šaltinių. Žalioji pertvarka aptariama 

kartu su įvairiais sprendimais, skirtais taršai mažinti (žr. 

renginį). Pavyzdžiui, pagal vieną labiausiai platformoje 

palaikomų idėjų ES turėtų vadovautis tvirtu ir įtraukiu 

valdymo požiūriu, kai į prisitaikymo politikos visais 

lygmenimis rengimą ir įgyvendinimą įtraukiami tiek 

2. Klimato kaita ir 

aplinka 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
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darbuotojai, tiek profesinės sąjungos. Pabrėžiama, kad ES 

kovos su klimato kaita strategija turėtų apimti konkrečias 

politikos priemones, kuriomis būtų išsaugomos darbo vietos 

ir užtikrinama darbuotojų sveikata ir sauga, taip pat aktyvią 

darbo rinkos politiką ir perkvalifikavimą bei mokymą, kad 

būtų užkirstas kelias darbo vietų praradimui (žr. idėją). 

Įvairios taršos sritys aptartos vadovaujantis Išmetalų, miškų 

naikinimo, vandens ir šviesinės taršos bei plastiko 

naudojimo potemėmis. 

Kalbant apie išmetalus, vienas labiausiai aptarinėjamų 

klausimų yra susijęs su jų apmokestinimu, tiksliau, 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. idėjos 

pavyzdį). Be to, raginama išplėsti ES apyvartinių taršos 

leidimų prekybos sistemą (ATLPS).  

Idėjų potemėje, susijusioje su miškų naikinimu, raginama 

investuoti į Europos miško atkūrimą (žr. idėją) arba dėti 

pasaulines pastangas siekiant išsaugoti planetos plaučius, 

t. y. Amazonės ir kitus pasaulio atogrąžų miškus, siekiant 

ne tik sulėtinti pasaulinę taršą anglies dioksidu ir išsaugoti 

rūšis, bet ir sumažinti migracijos spaudimą Europai (žr. 

idėjos pavyzdį). 

Vandens taršos potemėje itin akcentuojama būtinybė 

užtikrinti geriamojo vandens išteklių ir švarių ekosistemų 

saugumą ateityje (žr. renginį). Be to, pateikta konkrečių 

pasiūlymų, kaip kovoti su kylančiu vandenynų lygiu ir upių 

tarša (žr. renginio pavyzdį). Vienoje iš idėjų siūloma sukurti 

įrenginius, skirtus upėse ir vandenynuose surinkto plastiko 

perdirbimui (žr. idėją). 

Galiausiai kai kurios platformoje pateiktos idėjos apima 

siūlymus apriboti šviesinę taršą (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Transportas 

Didelėje transporto temos idėjų grupėje daug dėmesio tenka 

transporto ir taršos sąsajai. Kai kurie toliau išvardyti 

pasiūlymai susiję su transporto sistemos pokyčiais, siekiant 

mažinti taršą. 

Platformoje pateiktomis idėjomis dėl transporto sistemos 

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 susitraukė. 

Apskritai tvirtai pritariama tam, kad Europoje būtų 

tobulinamos viešojo transporto sistemos (žr. idėjos 

pavyzdį), kaip labiau aplinką tausojančios trumpųjų 

skrydžių alternatyvos. Kalbant konkrečiai, plačiai 

diskutuojama bendro Europos geležinkelių tinklo klausimu 

(žr. idėjos pavyzdį). Vienas teikinio autorius siūlo sukurti 

paieškos sistemą „Euro Trainscanner“, kad kelionės 

traukiniu taptų patrauklesnės (žr. idėją), kitas siūlo įdiegti 

integruotą ES bilietą ir leisti juo nemokamai naudotis 

miestuose (žr. idėją). 

Kitos idėjos yra susijusios su bendru dviračių takų tinklu, 

siūlant, pavyzdžiui, išplėsti dviračių transporto maršrutus 

arba sukurti Europos masto dviračių transporto jungčių 

tinklą (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitoje idėjų grupėje daugiausia dėmesio skiriama 

inovacijoms ir elektra varomų transporto priemonių, 

pavyzdžiui, automobilių ir dviračių, kūrimui bei jų 

integravimui į dabartinę aplinką, pavyzdžiui, numatant 

įkrovimo stotelių tinklą (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą ir ekologiškesnį transportą, dalyviai taip pat 

pabrėžia tarpvalstybinių projektų svarbą siekiant skatinti 

laivybą ir geležinkelių transportą (žr. idėjos pavyzdį). Taip 

pat raginama kurti programas, kuriomis būtų skatinami 

moksliniai tyrimai ir plėtra bei inovacijos, kad būtų 

gaminamos netaršios ir 100 % energija apsirūpinančios 

viešojo ir privačiojo, individualaus ir kolektyvinio 

transporto priemonės (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Žemės ūkis 

Keldami žemės ūkio temos klausimus, teikinių autoriai gana 

dažnai pasisako už ekologinio ūkininkavimo koncepciją ir 

didesnį smulkių ūkių skaičių (žr. idėjos pavyzdį) bei ragina 

uždrausti pesticidų naudojimą ir pramoninį ūkininkavimą 

(žr. idėjos pavyzdį). Kai kurių teikinių autoriai eina dar 

toliau bei siūlo draudimą išplėsti įtraukiant ir asmeninį 

naudojimą: nors norėdami naudoti pesticidus ūkininkai turi 
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turėti reikiamus dokumentus, toks reikalavimas netaikomas 

privačių sodų savininkams, kurie gali teisėtai įsigyti tokių 

produktų ir dažnai nieko nežino apie jų žalingą poveikį (žr. 

idėjos pavyzdį). 

Kitos idėjos apima siūlymą ES dėti didesnes pastangas 

augalinės kilmės mitybai skatinti remiantis klimato 

apsaugos ir mūsų aplinkos išsaugojimo tikslais. Kai kurie 

teikinių autoriai, siekdami motyvuoti tokias pastangas, savo 

teikinius papildo su etika susijusiais argumentais (žr. idėjos 

pavyzdį). Šis klausimas aptariamas ir pagal teminę sritį 

„Sveikata“.  

Teikinių autoriai taip pat tvirtai akcentuoja poreikį užtikrinti 

apsirūpinimo maistu savarankiškumą ir saugumą remiant 

vietos ūkininkavimą (žr. idėjos pavyzdį). Vietos 

ūkininkavimas galėtų būti skatinamas, pavyzdžiui, kuriant 

vadinamąsias maisto zonas aplink miestus, reikalaujant 

sodinti vaismedžius miestų teritorijose, padedant 

gamintojams ir ūkininkams įsigyti žemės ribojant jos kainą, 

raginant dalį viešųjų pastatų stogo ploto naudoti miesto 

žemės ūkiui, ribojant su būstu susijusį spaudimą žemės ūkio 

paskirties žemei (žr. idėją). 

Be to, teikinių autoriai nori skatinti biologinę įvairovę 

Europoje, pavyzdžiui, konkrečiomis priemonėmis, tokiomis 

kaip žalieji stogai (žr. idėjos pavyzdį). 

Galiausiai, vykstant diskusijai dėl ūkininkų pajamų, kai 

kurie teikinių autoriai ragina užtikrinti ūkininkams 

garantuotas pajamas ne skiriant subsidijas, o nustatant 

sąžiningas kainas (žr. idėjos pavyzdį).  

 

Vartojimas 

Vartojimo temos kontekste esama bendro raginimo pakeisti 

dabartinę masinio prekių ir paslaugų vartojimo sistemą (žr. 

idėjos pavyzdį). Kai kurių teikinių autoriai eina dar toliau: 

jie siūlo nustatyti maksimalaus suvartojimo ir gamybos 

kvotas (žr. idėjos pavyzdį). 

Ne vieno teikinio autorius platformoje atkreipia dėmesį į 

didelių atliekų kiekių susidarymą ir siūlo įvairias 

priemones, siekiant vengti šių atliekų ir kovoti su jų 

susidarymu, pavyzdžiui, antrinį perdirbimą (žr. idėjos 

pavyzdį), renkantis produktų pakuotes, kurias naudojant 

susidarytų nulinis arba mažas atliekų kiekis, kad sumažėtų 

neigiamas poveikis aplinkai (žr. idėjos pavyzdį). Be to, 

primygtinai raginama nutraukti produktų, dėl kurių nyksta 

atogrąžų miškai, importą (žr. idėjos pavyzdį). 

Antroje idėjų grupėje pasisakoma už pažangesnę produktų 

ženklinimo sistemą (žr. idėjos pavyzdį), kurią taikant būtų 

išsamiai informuojama apie gamybos poveikį aplinkai arba 

nurodoma, ar produktų sudėtyje yra mikroplastiko ir todėl 

jų ilgalaikis poveikis vartotojų sveikatai yra neigiamas (žr. 

idėjos pavyzdį). 

Trečiojoje grupėje kalbama apie greitąją madą ir tekstilės 

pramonę, siekiant, kad ji taptų ekologiškesnė; teikinių 

autoriai akcentuoja didžiulį drabužių gamybai naudojamų 

išteklių kiekį ir tai, kad drabužiai dažnai yra netinkami 

perdirbimui (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, dalyviai pabrėžia, kad būtina skatinti ekologišką ir 

tvarų turizmą vietoj masinio turizmo, kadangi laikoma, jog 

pastarasis daro didelį poveikį gamtos ir kultūriniams 

ištekliams (žr. idėjos pavyzdį). 

Paskutinėje šioje temoje pateiktų komentarų ir idėjų grupėje 

reiškiamas susirūpinimas dėl atliekų, atsirandančių dėl 

naujų elektroninių prietaisų, ir, inter alia, raginama 

nustatyti ilgesnį privalomą garantijos laikotarpį šiems 

produktams ir užtikrinti, kad jie būtų remontuotini (žr. 

idėjos pavyzdį). 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). 

Subsidijavimas, 

apmokestinimas 

Šios temos kontekste teikinių autoriai ragina stabdyti 

aplinkai žalingos veiklos subsidijavimą, pavyzdžiui, 

nutraukti žalingas žvejybos subsidijas (žr. idėją) arba 

subsidijas iškastiniam kurui (žr. idėją). Be to, pasiūlymuose 

pasisakoma už subsidijų biologinės įvairovės ir klimato 

kaitos projektams, kurie padėtų užtikrinti ilgalaikę teigiamą 

perspektyvą, didinimą. 

Teikinių autoriai taip pat siūlo įvesti tvarumo mokestį (žr. 

idėją), dėl kurio netvarūs produktai taptų brangesni ir, savo 

ruožtu, mažiau patrauklūs tiek vartotojams, tiek 
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gamintojams. Be to, manoma, kad taip ES gautų papildomų 

pajamų investicijoms į tvarumą. 

 

Energetika 

Teikinių autoriai platformoje siūlo skatinti ir nedidelio 

masto, ir didelio masto atsinaujinančiosios energijos 

naudojimą, taip pat apriboti branduolinės energijos 

naudojimą arba, kaip alternatyvą, plėtoti saugią branduolinę 

energiją ir ją naudoti šalyse ir vietose, kuriose neįmanoma 

naudoti atsinaujinančiųjų energijos išteklių (žr. idėjos 

pavyzdį).   

Be to, nuo tada, kai pradėjo veikti platforma, antra labiausiai 

palaikoma klimato kaitos teminės srities idėja yra visų 

subsidijų iškastiniam kurui sustabdymas (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Sykiu raginama tyrinėti alternatyvius energijos šaltinius (žr. 

renginio pavyzdį), pavyzdžiui, branduolių sintezę, 

geoterminę energiją arba vandenilį, kurie labai prisidėtų 

prie energijos įvairovės (žr. idėjos pavyzdį). Tačiau teikinių 

autoriai pabrėžia, kad net tokiems alternatyviems 

šaltiniams, kaip vėjo energija, turėtų pritarti vietos 

gyventojai ir kad turi būti užtikrinta, kad jie darys teigiamą 

poveikį biologinei įvairovei, žmonėms bei kraštovaizdžiui 

(žr. idėjos pavyzdį). 

 

Požiūrio ir elgesio 

pokyčių skatinimas  

Daug dėmesio skiriama ir visų kartų europiečių švietimui 

bei informuotumo didinimui (žr. renginį). Nors dauguma 

idėjų susijusios su jaunimo švietimu (žr. idėjos pavyzdį), į 

klimato kaitos iniciatyvas raginama įtraukti ir vyresnio 

amžiaus europiečius, ypač atsižvelgiant į didėjantį 

gyventojų senėjimą Europoje (žr. idėjos pavyzdį). Be to, kai 

kurie teikinių autoriai pabrėžia, kad ES institucijos turi 

skatinti ekologiniu požiūriu atsakingą komunikaciją. 

Pavyzdžiui, jie siūlo parengti komunikacijos vadovus „Kaip 

būti ekologiniu požiūriu atsakingu europiečiu“ ir stiprinti 

švietimą aplinkos apsaugos klausimais, siekiant kurti šiuo 

požiūriu atsakingą gyvenamąją aplinką (žr. idėją). 

 

  

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai 

(2021 08 02 – 2021 09 07) 

Klimato kaitos ir aplinkos teminė sritis per pastarąjį 

mėnesį pasipildė daugiausia temų ir potemių. 

Užfiksuota nauja tema – raginama skatinti biologinę 

įvairovę ir siūloma 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). 

Kitame teikinyje siūloma įsteigti Europos mobiliąją jūrų 

mokslinių tyrimų stotį siekiant įgyti esminių žinių apie 

jūrų biologinę įvairovę (žr. idėją).  

Dar viena nauja tema – kraštovaizdis ir statyba, jos 

naujoje 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. Pagal kitą idėją raginama 

rengti informuotumo didinimo kampanijas žaliosios 

darnios statybos naudojant mažo anglies dioksido kiekio 

statybines medžiagas tema (žr. idėją)). Viename 

pasiūlyme numatoma įsteigti žemės patikos fondą, kad 

užleista žemė ir pastatai būtų atkurti iki natūralesnės 

būklės siekiant naudos biologinei įvairovei ir miesto 

gyventojams (žr. idėją).  
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Galiausiai, su elektroninių prekių vartojimu susijusi 

potemė išplečiama pateikiant idėją dėl bandomosios 

programos, kurios tikslas – pakeisti 35 mln. ES šeimų 

elektros prietaisus naujais A+++ klasės produktais, 

siekiant ES žaliosios pertvarkos tikslo (žr. idėją). 

Vartojimo poveikio aplinkai potemėje keliamas 

importuojamų prekių atitikties ES standartams 

klausimas. Pavyzdžiui, vienas teikinio autorius siūlo 

uždrausti iš Brazilijos importuoti jautieną, kurios 

atsekamumo lygis neatitinka ES jautienos atsekamumo 

lygio (žr. idėją). 

Energijos teminėje srityje užfiksuota potemė, susijusi 

su efektyviai energiją vartojančiu ir aplinką 

tausojančiu šildymu, ir pateikiama pavyzdžių, 

kuriuose propaguojamas įvairų kurą naudojančių 

krosnių naudojimas (žr. idėją) arba centralizuoto 

šilumos tiekimo tinklas, siekiant išnaudoti 

neišnaudojamus šilumos šaltinius, tokius kaip 

giluminė geoterminė energija (žr. idėją).  

Požiūrio ir elgesio pokyčių skatinimo tema vienas 

dalyvis siūlo pradinėse mokyklose įveisti 

šviečiamuosius daržus, kad nuo ankstyvo amžiaus būtų 

didinamas informuotumas apie biologinę įvairovę ir 

apie tai, kaip ją saugoti (žr. idėją),), o kitas dalyvis 

pabrėžia, kad švietimą aplinkos apsaugos klausimais 

būtina plėsti ir vykdyti jį bet kokio amžiaus 

suaugusiųjų atžvilgiu pasitelkiant reklaminius vaizdo 

įrašus (žr. idėją).  

 

Vienas iš dalyvių, plėsdamas taršos temą, nurodo, kad 

tam tikra povandeninių bakterijų rūšis (Cyanobacteria, 

melsvabakterės) galėtų veikti kaip naftą ryjančios 

bakterijos ir taip galbūt padėtų neutralizuoti vandenynų 

rūgštėjimą (žr. idėją). 

Kalbant apie transporto temą, yra pasikartojančių 

pasiūlymų išplėsti greitųjų traukinių tinklus (žr. idėjos 

pavyzdį). Reaguodamas į tendenciją automobilių 

pramonėje pereiti prie elektrinių automobilių gamybos, 

vienas iš dalyvių teigia, kad su elektriniais 

automobiliais susijusios išlaidos yra žalingos aplinkos ir 

humanitariniu požiūriu, ir siūlo vietoj to riboti greitį, 

kad būtų sumažintas išmetamas CO2 kiekis (žr. idėją). 

Nauja su tvaraus žemės ūkio tema ir ekologiškesnio 

ūkininkavimo poteme susijusi idėja skirta aptarti 

būtinybei rasti tinkamą būdą, kaip šalinti mulčiavimui, 

šiltnamiams ir ūkininkavimui tunelio formos 

šiltnamiuose naudojamą plastikinę plėvelę (žr. idėją). 

Be to, vienas dalyvis pritaria tam, kad nuo intensyvaus 

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

Kitas dalyvis siūlo steigti vertikaliuosius ūkius, kad 

būtų radikaliai sumažintas vandens suvartojimas žemės 

ūkyje (žr. idėją). Žemės ūkio teminės srities kontekste 

keliamas klausimas, kaip žemės ūkyje turėtų būti 

tvarkomasi su klimato svyravimais. Vienos idėjos 

autorius nurodo, kad 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).  

Vartojimo, konkrečiau, maisto švaistymo klausimu 

vienas iš dalyvių pabrėžia, kad 40 % pasaulyje 

pagamintų 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). Be to, 

vienas iš dalyvių nurodo, kad reikia daugiau 

informacijos apie antrinį perdirbimą, kad šią praktiką 

būtų galima skatinti nuo ankstyvo amžiaus (žr. idėją). Ši 

nauja antrinio perdirbimo potemė atsispindi ir 

organizuojamuose renginiuose, tokiuose kaip 

renginys, kuriame dalyvavo vyresnio amžiaus 

piliečiai ir kuris buvo skirtas įvairiems perdirbimo 

būdams aptarti (žr. renginį). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
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 9  pav. Teminės srities „Klimato kaita ir aplinka“ idėjų žemėlapis 
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Sveikatos teminėje srityje teikinių autoriai nagrinėja daug 

įvairių temų. Jie siūlo siekti didesnio suderinimo ir 

integracijos Europos lygmeniu; tam įtaką taip pat daro 

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

Šioje teminėje srityje sugeneruota 1159 teikinių: 491 idėjos, 

611 komentarai ir 57 renginių. Pagrindinės šioje teminėje 

srityje nagrinėjamos temos yra šios:  

 ES sveikatos apsaugos sistemų integravimas 

 Sveikatos priežiūros prieinamumas visiems  

 Sveikas senėjimas  

 Sveikas gyvenimo būdas  

 Atsakas į COVID-19  

 Prevencija, o ne intervencija 

 Sveikata skaitmeniniame amžiuje 

 Sveikatos srities moksliniai tyrimai 

 Lytinė ir reprodukcinė sveikata  

 Kitos idėjos 

ES sveikatos apsaugos 

sistemų integravimas 

Platformos dalyviai ragina valstybes nares glaudžiau 

bendradarbiauti siekiant įvairiais būdais stiprinti Europos 

sveikatos priežiūros sistemas. Pasiūlyta įvairių idėjų – 

sutelkti žinias ir pajėgumus, pvz., suteikiant galimybę 

intensyviosios priežiūros specialistams laisvai judėti ir teikti 

sveikatos priežiūros paslaugas sunkiems ligoniams visoje 

ES (žr. idėją), standartizuoti iki atvykimo į ligoninę 

teikiamą skubiąją priežiūrą (žr. idėją), pripažinti slaugytojų 

kvalifikacijas visoje ES, įkurti retųjų ligų Europos ligoninę 

(žr. idėją) ir pagerinti transplantacijos teisinį 

reglamentavimą, kad būtų sukurta vieninga transplantacijos 

koordinavimo sistema (žr. idėją). 

3.  Sveikata 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
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Atitinkamai, diskusijose pabrėžiama, kad reikėtų peržiūrėti 

Lisabonos sutartį ir taip Europos Sąjungai suteikti daugiau 

įgaliojimų bei galių veikti ekstremaliųjų situacijų atveju (žr. 

idėjos pavyzdį). Šie pasiūlymai dažniausiai teikiami 

prisimenant tai, kaip valstybės narės kovojo su COVID-19 

pandemija, susijusį medicininės įrangos trūkumą, vakcinų 

kūrimo ir bendro vakcinų pirkimo iššūkius.    

 

Sveikatos priežiūros 

prieinamumas visiems  

Siūlantieji idėjas dėl sveikatos priežiūros prieinamumo 

ragina sukurti Europos medicininio draudimo sistemą (pvz., 

žr. idėjos ir idėjos pavyzdžius). Taip pat siūloma 

deprivatizuoti sveikatos priežiūros sektorių, kad sveikatos 

priežiūros paslaugos būtų įperkamos visiems (žr. idėją). 

Kita vertus, siekiant, kad sveikatos priežiūros paslaugos 

taptų praktiškai prieinamesnės visiems, pateikta kita idėja – 

išplėsti mobiliąją sveikatos priežiūros sistemą, t. y. įrengti 

sveikatos priežiūros autobusus, kurie palengvintų greitą ir 

nekliudomą prieigą prie medicinos sistemų (žr. idėją).  

 

Sveikas senėjimas ir 

kova su senėjimu  

Atsižvelgdami į tai, kad visuomenė Europoje sensta, 

piliečiai pabrėžia, kokia svarbi yra gera sveikata vyresniame 

amžiuje. Vienos idėjos, sulaukusios didelio pritarimo ir 

daug komentarų, autorius skatina plėtoti moksliškai imlius 

sveiko ilgaamžiškumo tyrimus ir technologijas (žr. idėją), 

pavyzdžiui, šios srities atjauninimo terapijas ir klinikinius 

tyrimus, ir nustatyti veiksmingus teisinius, biudžetinius, 

reguliavimo ir institucinius įpareigojimus, siekiant padidinti 

sveiko gyvenimo trukmę Europos Sąjungoje. 

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). Vienas pilietis šioje srityje 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).   

 

 

Sveikas gyvenimo 

būdas 

Kelių idėjų autoriai pabrėžia sveikos mitybos svarbą, o 

daugelis piliečių siūlo, kad Europos Sąjunga turėtų skatinti 

vegetarišką mitybą (žr. idėją) dėl jos naudos sveikatai ir 

aplinkai. Šiame kontekste viena iš idėjų yra padidinti 

mokesčius mėsai ir kartu sumažinti PVM sveikiems maisto 

produktams (žr. idėją). Kitų teikinių autoriai ragina tirti 

emulsiklių poveikį (žr. idėją), uždrausti dirbtinius 

transriebalus (žr. idėją) ir reguliuoti žemės ūkio metodus, 

darančius poveikį mitybai ir sveikatai, pvz., intensyviam 

ūkininkavimui naudojamus antibiotikus (žr. 

idėją).  Panašios idėjos taip pat teikiamos klimato kaitos ir 

aplinkos teminėje srityje. 

Platformoje aktyviai aptariamas siūlymas į mediciną 

įtraukti natūralias gydomąsias priemones (žr. idėjos 

pavyzdį). Konkrečiai, teikinių autoriai teigia, jog gydymas 

be medikamentų gali būti labai naudingas pacientų sveikatai 

ir savarankiškumui (žr. idėjos pavyzdį). Vienas pilietis taip 

pat atkreipia dėmesį į šiaurinių uogų, kurių sudėtyje yra 

daug antioksidantų, naudą didinant gydymo nuo vėžio 

metodų efektyvumą (žr. idėją). Siūlomi ir kiti alternatyvūs 

gydymo būdai, pvz., silvoterapija siekiant kovoti su stresu, 

išsekimu, depresija ir nerimu (žr. idėją). 

Platformoje taip pat siūloma remti sveikatos raštingumo 

skatinimą (žr. idėją) ir su sveikata susijusių įpročių diegimą 

nuo ankstyvo amžiaus, nes tai yra vienas iš svarbiausių 

sveikos gyvensenos veiksnių (žr. idėją). Pavyzdžiui, keli 

piliečiai nurodo, kad reikia Europos lygmeniu skatinti 

nevartoti tabako, padidinant jo kainą ir nustatant, kad jis 

būtų parduodamas tik vaistinėse (žr. idėjos pavyzdį). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
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/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
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Atsakas į COVID-19  

Dalyviai plačiai aptaria COVID-19 padarinius 

ir apskritai mano, kad reikia atkurti 

racionalumu grįstą bei mokslinį patikimumą ir 

pasitikėjimą medicina ir politika, 

atsižvelgiant į pandemijos metu plačiai 

paplitusias klaidingas nuomones ir 

melagingas naujienas. 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 būtų kuo tikroviškesnė (žr. idėją).  

Kitų idėjų autoriai pabrėžia, kad reikia kurti įtraukias 

strategijas siekiant ES lygmeniu kovoti su būsimomis 

pandemijomis, apsaugant žmonių su negalia teises (žr. 

idėją). Vienas iš pateiktų pasiūlymų – ištirti COVID-19 

priemonių poveikį vyresnio amžiaus žmonių globos namų 

gyventojams ir darbuotojams įvairiose ES šalyse, kad būtų 

galima tiesiogiai iš pačių vyresnio amžiaus žmonių išgirsti 

apie jų patirtis, susijusias su COVID-19 priemonėmis (žr. 

idėją).  

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). Be to, debatuose 

dėl skiepijimo programos atsiskleidžia prieštaringos 

nuomonės: vieni mano, kad skiepijimas turėtų būti 

privalomas visiems (žr. idėją), 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 tyrimų, jie turėtų būti atliekami 

nemokamai (žr. idėją). Taip pat siūloma, kad ES valstybės 

narės susitartų pripažinti atitinkamus PSO standartus ir 

nacionalinį dokumentą, patvirtinantį antikūnų kiekį (arba 

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

plačios diskusijos dėl žaliojo pažymėjimo, kuriose išsiskiria 

oponuojančios grupės: vieni baiminasi, 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).  

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 nugalint (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).  

 

Prevencija, o ne 

intervencija 

Kelios piliečių pateiktos idėjos yra susijusios su 

informuotumo apie psichikos sveikatą ir jos padarinius 

(pvz., išsekimą, stresą, depresiją ir nerimą) didinimu ir 

teikiant jas raginama parengti Europos masto planą šiam 

klausimui spręsti (žr. idėją), ypač atsižvelgiant į ribojamųjų 

priemonių, nustatytų dėl COVID-19, poveikį. 

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) 

(žr. idėją).  

Viena iš įvairias sritis apimančių potemių platformoje – 

Euratomo sutarties kritika, nurodant, kad pagal ją teikiama 

pirmenybė branduolinei energijai kitų energijos šaltinių 

atžvilgiu, o Europos piliečiai nėra tinkamai apsaugoti nuo 

branduolinės energetikos keliamo pavojaus; kai kurie 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
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/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/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/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
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piliečiai ragina Euratomo sutartį išvis panaikinti (žr. idėjos 

pavyzdį).   

 

 

 

 

 

Sveikata 
skaitmeniniame amžiuje 

Viena piliečių grupė aptaria galimybes ir grėsmes, 

susijusias su pastaraisiais dešimtmečiais išaugusiu 

skaitmeninimu. Kelių idėjų autoriai Europos e. sveikatos 

sistemų skaitmeninimą, suderinamumą ir integravimą 

vertina kaip būdą užtikrinti piliečiams sąveikius sveikatos 

įrašus visoje ES (žr. idėjos pavyzdį). Tačiau kai kurie 

teikinių autoriai yra atsargūs ir akcentuoja tokių neskelbtinų 

duomenų pažeidžiamumą ir poreikį tiek nacionaliniu, tiek 

Europos mastu apriboti sveikatos duomenų rinkinio dydį, 

pvz., mokslinių tyrimų tikslais, iki tam tikro skaičiaus 

konkrečių įrašų ar pacientų (žr. idėją). Vienas pilietis ragina 

uždrausti nacionalines genomo duomenų bazes, kurios 

naudojamos medicininių tyrimų tikslais, tačiau prie kurių 

kitais tikslais gali turėti prieigą kiti subjektai, pvz., 

vyriausybės tarnybos, taip pažeidžiant privatumo teises (žr. 

idėją). 

Kitos idėjos autorius siūlo teikti pirmenybę mokslinių 

tyrimų, skirtų fiziniams tyrimams ir e. sveikatai, 

finansavimui ir atkreipia dėmesį į skaitmeninius 

sprendimus, kurie padeda piliečiams išlikti fiziškai 

aktyviems, taip kovojant su įvairiomis neaktyvumo 

nulemiamomis lėtinėmis ligomis (žr. idėją). 

Kita vertus, taip pat aptariama skaitmeninė priklausomybė 

ir siūlomas ES kovos su skaitmenine priklausomybe 

veiksmų planas (žr. idėją), o kai kurie teikinių autoriai siūlo 

pradėti rengti mokymus mokyklose ir informacines 

kampanijas suaugusiesiems, kad būtų apribota skaitmeninė 

sąveika. 

Sveikatos srities 

moksliniai tyrimai 

Įvairūs piliečiai pritaria idėjai įsteigti centralizuotą Europos 

sveikatos mokslinių tyrimų institutą, kuris koordinuotų 

nacionalinių institutų mokslinius tyrimus sveikatos srityje ir 

investuotų į farmacijos mokslinius tyrimus (žr. idėjos 

pavyzdį). Vienas pilietis pabrėžia, jog būtina, kad 

apsauginių drabužių ir vaistų pirkimas, gamyba ir tiekimas 

taptų labiau sutelkti Europoje (žr. idėją). Nemažai dalyvių 

pritarė pasiūlymui pagal programą „Horizontas“ skatinti 

mialginio encefalomielito patomechanizmų tyrimus (žr. 

idėją). Taip pat akcentuojama būtinybė Europai suvienyti 

jėgas su universitetais mokslinių tyrimų srityje, siekiant 

sukurti naują antibiotiką kovai su itin atspariomis 

bakterijomis (žr. idėjos pavyzdį). 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 skatinamas jų 

saugumo ir veiksmingumo vertinimas (žr. idėją). Dar viena 

iš idėjų – sukurti Europos užkrečiamųjų ligų tyrimo 

laboratoriją (žr. idėją).  

  

Lytinė ir reprodukcinė 

sveikata  

Vienos idėjos autorius siūlo viešosiose erdvėse nemokamai 

dalinti menstruacijų reikmenis, siekiant kovoti su 

vadinamuoju menstruacinių priemonių nepritekliumi (žr. 

idėją). Kiti pasiūlymai – nustatyti mokesčių lengvatą 

 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
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/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
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sanitariniams įklotams ir visišką moterų kontraceptinių 

priemonių kompensavimą. Be to, nurodomas poreikis 

vykdyti daugiau mokslinių tyrimų moterų reprodukcinės 

sveikatos srityje ir kurti ne tokias invazines moterų ir vyrų 

kontraceptines priemones (žr. idėją). Platformoje taip pat 

raginama uždrausti vyrų lyties organų žalojimą be sutikimo 

ir nesulaukus pilnametystės (žr. idėją). Vienas teikėjas siūlo 

steigti ES remiamas ir propaguojamas lytinės sveikatos 

klinikas (žr. idėją).  

 

Kitos idėjos 

 

Kitos idėjos yra susijusios su atlygiu už atsakingą elgesį 

sveikatos draudimo kontekste, pavyzdžiui, grąžinant 

pinigus tuo atveju, jei tam tikrais metais nebuvo 

naudojamasi paslaugomis (žr. idėją). Vienos idėjos autorius 

pabrėžia, kad reikia rasti sprendimą, kaip šalinti pavojingas 

medicinos atliekas (pvz., adatas iš diabetikams skirtų 

insulino rinkinių) (žr. idėją). Kai kurie piliečiai taip pat 

ragina dėl visuomenės sveikatos sumetimų dekriminalizuoti 

kanapes (žr. idėją ir idėją), o kiti skatina ES lygmeniu 

ryžtingiau kovoti su narkotikais (žr. idėją). Galiausiai, 

vienos plačiai aptariamos idėjos autorius siūlo laikytis 

astronominių laiko juostų, užuot kaitaliojant žiemos ir 

vasaros laiką (žr. idėją).  

 

 

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

Keletas neseniai pateiktų idėjų atkartoja pirmiau aptartas 

temas ir potemes, pvz., būtinybę suteikti ES daugiau 

įgaliojimų sveikatos srityje (žr. idėjos ir 

renginio pavyzdžius) ir padidinti vaistų ir medicinos 

priemonių gamybos pajėgumus ES (žr. idėją).  

ES sveikatos apsaugos sistemų integravimo tema 

pateikta nauja idėja yra siūlymas visoje ES pripažinti 

ligas, kad būtų sudarytos sąlygos sukurti gydymo būdų ir 

vertinimo duomenų bazę siekiant nustatyti ES masto ligų 

pripažinimo ir gydymo tvarką (žr. idėją).  

Dėl atsako į COVID-19 vienas dalyvis pabrėžia, kad 

negalima nesirūpinti kitomis ligomis sergančiais ar 

sutrikimų turinčiais pacientais, kurie buvo palikti 

nuošalyje dėl medicinos įstaigų pertvarkymo COVID-19 

pacientų reikmėms, ar vėluoti vykdyti jų priežiūrą (žr. 

idėją). Be to, vienas dalyvis ragina teikti didesnę pagalbą 

psichikos sveikatos srityje, kad būtų galima įveikti 

socialines ir ekonomines pandemijos pasekmes, visų 

pirma jaunimui (žr. idėją). Keletas renginių taip pat skirta 

šiai temai, pvz., Europos visuomenės sveikatos ateičiai po 

koronaviruso krizės (žr. renginį). 

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos klausimu vienas 

dalyvis siūlo sudaryti galimybes visose šalyse gauti skubią 

kontracepcinę priemonę be recepto (žr. idėją). Tarp 

naujausių teikinių taip pat vis pasikartoja raginimas kovoti 

su menstruacinių priemonių nepritekliumi 

(žr. idėjos pavyzdį).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
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/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640
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10 pav. – Teminės srities „Sveikata“ idėjų žemėlapis 
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4. Tvirtesnė 

ekonomika, 

didesnis 

socialinis 

teisingumas ir 

aktyvesnis darbo 

vietų kūrimas 

Teminėje srityje „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis 

teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas“ iki 2021 m. 

rugsėjo 7 d. pateiktos 782 idėjos, 1 252 komentarai ir 

184 renginiai. Teikinių autoriai pabrėžia, jog svarbu, kad 

Europa taptų įtraukesnė ir socialiai teisingesnė, ypač 

atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, ir atkreipia dėmesį į 

kelis su tuo susijusius sunkumus, kuriuos jie mato, 

pavyzdžiui, paramos jauniems europiečiams trūkumą ir 

nepakankamą valstybių narių bendradarbiavimą. 

Dažniausiai siūlomas mechanizmas, kuris padėtų Europą 

padaryti įtraukesnę ir socialiai teisingesnę, yra visuotinės 

bazinės pajamos visoje ES. Teikinių autoriai taip pat mano, 

kad įvairių žmonių grupių, ypač esančių nepalankiausioje 

padėtyje, gerovė yra itin svarbi sėkmingam ES veikimui ir 

tolesniam augimui. Įvairias idėjas galima suskirstyti į šias 

temas: 

 

 Mokesčiai siekiant įtraukios ir teisingos ekonomikos 

 Socialinė apsauga ir socialinis draudimas 

 Ekonomikos gaivinimas 

 Iššūkiai dabartiniam ekonomikos modeliui 

 Įtraukesnė, socialiai teisinga Europa 

 Paskatinti darbo vietų kūrimą 

 Inovacijos – augimo skatintojos 



 

© Kantar Public 2021 32 

 

Mokesčiai siekiant įtraukios ir 

teisingos ekonomikos 

Viena teikėjų grupė pateikė pasiūlymų 

dėl socialinių, ekonominių ir aplinkos 

problemų sprendimo taikant fiskalines 

taisykles.  

Šioje temoje pateikiama daug idėjų, kuriomis raginama 

siekti didesnio mokesčių teisingumo, sąžiningo 

apmokestinimo ir kovoti su mokestiniu sukčiavimu. 

Siūloma, be kita ko, imtis kovos su mokesčių vengimu 

priemonių, įvesti finansinių sandorių mokestį (žr. idėją), 

taip pat vengti „socialinio dempingo“ suderinant fiskalines 

taisykles ir minimalų darbo užmokestį visose valstybėse 

narėse (žr. idėjos pavyzdį). Viena iš labiausiai 

komentuojamų ir remiamų idėjų yra susijusi su pasaulinio 

arba ES minimalaus mokesčio įvedimu siekiant spręsti 

mokesčių rojų problemą (žr. idėją).  

Be to, skaitmeninėje platformoje akcentuojamos įvairios 

galimos apmokestinimo priemonės, kuriomis būtų siekiama 

įtraukios ir sąžiningos ekonomikos. Idėjose dėl 

apmokestinimo šiuo metu galima išskirti dvi kryptis. 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), ir su prekių šaltiniu susijęs PVM 

siekiant skatinti vietos vartojimą ir taip remti vietos 

ekonomiką (žr. idėjos pavyzdį). Antra, tai apmokestinimas, 

susiję su aplinka ir klimato kaita, be kita ko, raginant 

nustatyti ES anglies dioksido mokestį arba tvarumo mokestį 

(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 sanitarinėms prekėms 

(žr. idėją). 

Panašiai, kaip ir kitose teminėse srityse teikiamų, įvairius 

klausimus apimančių raginimų siekti didesnės 

federalizacijos atveju, didelis idėjų srautas teminėje srityje 

„Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir 

aktyvesnis darbo vietų kūrimas“ yra susijęs su fiskaline 

sąjunga. Kai kurių teikinių autorių nuomone, siekiant 

vieningesnės Europos ateities reikia daugiau ES nuosavų 

išteklių arba nuo valstybių narių nepriklausomo biudžeto 

(žr. idėjos pavyzdį).  

 

 

Socialinė apsauga ir 

socialinis draudimas 

Autoriai, teikiantys idėjas šia tema, iš esmės skatina 

vieningą ES požiūrį į socialinę apsaugą arba, kitaip tariant, 

minimalius Europos standartus, pradedant vaikų auginimu 

bei šeima ir baigiant teise į prieinamą būstą bei pensijų 

politika.  

Dažniausiai besikartojanti potemė, kurios kelios idėjos itin 

remiamos ir komentuojamos, yra susijusi su visuotinėmis 

bazinėmis pajamomis, kuriomis siekiama užtikrinti, kad 

kiekvienas asmuo galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime 

(žr. idėjos pavyzdį). Su šia poteme susijusi ir grupė panašių 

idėjų, kurių autoriai aptaria pajamų skirtumus ES, siūlo 

riboti atlyginimų skirtumus toje pačioje bendrovėje (žr. 

idėjos pavyzdį) arba stebėti politikų pajamas (žr. idėjos 

pavyzdį), taip pat bendras raginimas imtis daugiau 

priemonių, kad būtų sukurta humaniškesnė Europa (žr. 

idėjos pavyzdį).  

Šalia visuotinių bazinių pajamų, kitas dažnai teikiamas 

raginimas yra imtis priemonių (jaunimo) nedarbo problemai 

spręsti (žr. renginio pavyzdį). Kalbant apie senėjančią 

visuomenę, teikinių autoriai aptaria būtinybę derinti pensijų 

politiką ir pensijas visose ES valstybėse narėse (žr. idėjos 

pavyzdį). Taip pat keliamas klausimas dėl konkrečios 

judžių europiečių padėties, siūlant savanorišką Europos 

valstybinių pensijų fondą, skirtą žmonėms, gyvenusiems 

keliose valstybėse narėse (žr. idėją). 

Dar viena teikėjų aptariama potemė, susijusi su socialine 

apsauga – teisė į prieinamą įperkamą būstą (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Galiausiai, pateikta ir labiau administracinio pobūdžio 

idėjų, pavyzdžiui, dėl skaitmeninės (bendros visoje ES) 

socialinės apsaugos kortelės įdiegimo ir judiems 

europiečiams skirtų perkeliamų socialinių teisių (žr. 

idėjos pavyzdį).     

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
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/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/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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Ekonomikos 

gaivinimas 

 

Kelių platformoje pateiktų komentarų ir idėjų autoriai 

reiškia susirūpinimą dėl didėjančios valstybės skolos ES: 

aptaria Europos Centrinio Banko (ECB) vaidmenį, ragina 

peržiūrėti Stabilumo ir augimo pakto taisykles (žr. idėją), 

teisės aktus dėl einamosios sąskaitos disbalanso (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Itin svarbiomis ES ekonomikos gaivinimui laikomos idėjos, 

orientuotos į vietos vartojimo ir gamybos skatinimą, MVĮ 

atliekant ekonomikos augimo varomosios jėgos vaidmenį. 

Be to, apmokestinimas siūlomas ir kaip priemonė 

ekonomikos atsigavimui skatinti, suteikiant mokesčių 

lengvatas strateginėms pramonės šakoms, arba kaip paskata 

vartoti vietos produkciją ar pirkti Europos gaminius, žymint 

ir apmokestinant prekių gabenimo nuotolį (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Panašiai, kalbant apie COVID-19, teikinių autoriai aptaria 

poreikį finansuoti galimas būsimas pasirengimo pandemijai 

priemones (žr. idėjos pavyzdį). Teikinių autoriai taip pat 

pabrėžia, kad svarbu pasauliniu mastu bendradarbiauti 

ekonomikos gaivinimo srityje (žr. renginio pavyzdį). 

Pateikiama raginimų didinti valstybių narių solidarumą, 

pavyzdžiui, išplečiant Ekonomikos gaivinimo fondą (žr. 

idėją). 

 

Iššūkiai dabartiniam 

ekonomikos modeliui 

Šioje temoje iš labiau ideologinės perspektyvos aptariama 

dabartinė Europos ekonominė sistema. Dalyviai atkreipia 

dėmesį į jų pastebimus dabartinio ekonomikos modelio 

trūkumus. Konkrečiau, viena teikinių autorių stovykla siūlo 

remtis kapitalizmu ir laisvąja rinka, užtikrinant didesnę 

vidaus konkurenciją, mažesnę reguliavimo naštą ar net 

vadovaujantis verslo valdymo metodais (žr. idėjos pavyzdį). 

Kita stovykla propaguoja labiau socialinę arba į žmogų 

orientuotą rinkos ekonomiką (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, antra pagal surinktus paramos balsus šios temos idėja 

– įdiegti atnaujintą modelį, kurį taikant būtų reformuotas ES 

ekonomikos valdymas, Europos semestras, ECB 

įgaliojimai, ES nuosavi ištekliai ir sustiprinta ekonominė ir 

pinigų sąjunga (žr. idėją). Ši konkreti idėja panaši į kitus 

platformoje pateiktus raginimus reformuoti ES ekonomikos 

modelį, kad būtų užtikrinta įtrauki ir teisinga Europos 

gerovė. 

 

Įtraukesnė, socialiai 

teisinga Europa 

Keli platformos dalyviai, pateikę idėjų dėl LGBTI teisių ir 

atstovavimo (žr. idėją), vyrų ir moterų darbo užmokesčio 

atotrūkio ir lyčių kvotų, ragina kurti įtraukesnę, socialiniu 

požiūriu teisingą Europą – to būtų galima pasiekti, 

pavyzdžiui, sukuriant socialinės lygybės vertinimo indeksą 

(žr. idėjos pavyzdį). Kitose susijusiose idėjose kalbama apie 

kovos su seksualine prievarta ir smurtu šeimoje priemones, 

visų pirma raginant vykdyti paramos aukoms iniciatyvas 

(žr. idėją).  

Kiti iš pateiktų pasiūlymų – toliau įgyvendinti Europos 

socialinių teisių ramstį, kad būtų įtvirtinta Europos socialinė 

dimensija ir palengvinta žmonių su negalia, žemiau skurdo 

ribos gyvenančių ir panašių asmenų įtrauktis 

(žr. idėjos ir renginio pavyzdžius).  

 

Paskatinti darbo vietų 

kūrimą  

Teikėjai visų pirma pabrėžia, kad Europos Sąjungoje reikia 

supaprastinti mokesčių ir darbo politiką, siekiant išvengti 

fiskalinio ir socialinio dempingo (žr. idėjos pavyzdį).  

Antra, raginama skatinti geresnes darbo sąlygas visame 

žemyne, pavyzdžiui, nustatant trumpesnę darbo savaitę (žr. 

idėjos pavyzdį). Kitos šioje temoje pateiktos idėjos: sudaryti 

palankesnes sąlygas dirbti nuotoliniu būdu arba dirbti iš kitų 

ES šalių (žr. idėjos pavyzdį), uždrausti neapmokamas 

stažuotes, privalomus viršvalandžius ir mažų garantijų 

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

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
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priežiūros infrastruktūrą siekiant suderinti asmeninį ir 

profesinį gyvenimą.  

Trečia, daug dėmesio skiriama karjeros raidai, raginant 

rengti programas ir priemones, kurios palengvintų patekimą 

į ES darbo rinką, numatant stažuotes įvairiose valstybėse 

narėse ir internetinę darbo vietų platformą (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Teikinių autoriai pabrėžia, kad svarbu remti jaunimą, ypač 

kiek tai susiję su patekimu į darbo rinką (žr. renginio 

pavyzdį). 

 

Inovacijos – augimo 

skatintojos 

Teikinių autoriai siūlo skatinti augimą investuojant į 

aukštųjų technologijų mokslinius tyrimus, įgūdžius, žinias 

ir patirtį (dirbtinį intelektą, blokų grandinę, 

nanotechnologijas, energijos kaupimą, dirbtinę mėsą ir t. t.). 

Be to, kelių idėjų autoriai nurodo, kad reikia siekti 

technologinio nepriklausomumo, pavyzdžiui, didinant ES 

techninės įrangos gamybos pajėgumus.  

Nepaprastai svarbiomis laikomos investicijos į mokslinius 

tyrimus ir švietimą, remiamas dalijimasis žiniomis per 

atvirą laboratorijų tinklą arba Europos infrastruktūros 

agentūrą (žr. idėją). Kitame pasiūlyme aptariamas „Spotify“ 

analogas mokslo srityje – lengvai prieinamas žinių bankas, 

kuriame būtų kaupiami 3D spausdinimo modeliai (žr. 

idėją). Kalbant apie mokslinius tyrimus, vienas iš 

pasiūlymų – supaprastinti patentų išdavimą sukūrus patentų 

fondą (žr. idėją). 

Antra, skaitmeninė ekonomika laikoma būtina inovacijų ir 

augimo sąlyga – vyksta diskusijos dėl kriptovaliutų ir vietos 

skaitmeninių valiutų, kurios būtų lygiagrečios eurui (žr. 

idėjos pavyzdį). Kalbant apie kriptovaliutas, teikėjai mano, 

kad piliečiams apsaugoti reikalingas reguliavimas (žr. 

idėjos pavyzdį).  

Kalbant apie inovacijas, kartu aptariami ir aplinkos bei 

klimato kaitos klausimai – pateikiama idėjų dėl poveikio 

klimatui neutralizavimo tikslų ir vadovaujančio vaidmens, 

kurį ES galėtų atlikti kuriant (pasaulinę) žaliąją ekonomiką 

ir investuojant į ją (žr. idėjos pavyzdį). Keliose idėjose 

aptariamas praktinis žaliosios ekonomikos įgyvendinimas, 

pavyzdžiui, investicijos į ekologinį ūkininkavimą ir 

iniciatyvas „nuo lauko iki stalo“ (žr. idėją). 

Galiausiai, vienu iš inovacijų variklių apskritai laikomas 

startuolių ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) finansavimas 

(žr. idėjos pavyzdį). 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). 

 

 

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

Kalbant apie naujas idėjas, praėjusiu laikotarpiu buvo 

kartojamos esamos temos ir potemės.  

Keliuose naujuose teikiniuose, susijusiuose su tema 

„Mokesčiai siekiant įtraukios ir teisingos 

ekonomikos“, raginama apmokestinti vartojimo prekes 

remiantis gamybos sąlygomis (darbo jėgos, žaliavų, darbo 

užmokesčio), kad, užuot skatinus laisvąją prekybą, būtų 

skatinama teisinga prekyba (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie ekonomikos gaivinimo temą, kartojamas 

pasiūlymas išplėsti ECB įgaliojimus (žr. idėją). 

Pateikiama nauja idėja, joje pabrėžiama, kad reikia 

nustatyti griežtas taisykles (ir veto teisę) tam atvejui, kai 

Europos įmones perima įmonės, kurių būstinė yra už 

Europos ribų (žr. idėją).  

Plečiant temą „Iššūkiai dabartiniam ekonomikos 

modeliui“, vienoje idėjoje aiškinama augimo mažinimo 

teorija, augimo mažinimas pristatomas kaip būdas pasiekti 

naują žmogaus ir gamtos pusiausvyrą nekontroliuojamo 

augimo atžvilgiu (žr. idėją).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
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/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
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Įtraukesnės, socialiai teisingos Europos klausimu 

vienas dalyvis ragina užtikrinti lyčių lygybę architektūros 

ir civilinės inžinerijos srityse (žr. idėją). Tai pačiai temai 

priklauso idėja, kurioje raginama išplėsti nacionalinių 

neįgaliojo pažymėjimų galiojimą, kad jie galiotų visoje ES 

(žr. idėją). 

Kalbant apie temą „Paskatinti darbo vietų kūrimą“, 

vienas dalyvis ragina skatinti su amatais susijusias darbo 

vietas, kaip priemonę jaunajai kartai vėl atrasti pamatines 

vertybes, užuot vien skatinus darbo vietas IT sektoriuje 

(žr. idėją). Kiti dalyviai pasisako už tai, jog viešosios lėšos 

būtų skiriamos smulkiems gamintojams ir 

prekybininkams, kad jie galėtų kompensuoti nuostolius, 

patirtus dėl uždarymo pandemijos metu (žr. idėją),), arba 

nepakankamo sveikatos specialistų Europoje skaičiaus 

problemai spręsti (žr. idėją). Pagal keletą naujų idėjų 

toliau remiami platformoje esantys raginimai skatinti 

nuotolinį darbą ir „lankstų darbą“ (darbą iš biuro ir (arba) 

namų), sutrumpinti darbuotojų kelionės į darbą laiką ir 

sumažinti fiksuotas biuro infrastruktūros išlaidas 

darbdaviui (žr. idėją), suderinti šeimai ir darbui skiriamą 

laiką, mažinti kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimą (žr. 

idėją) ir sumažinti kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį 

mažinant eismą (žr. idėją).  

Apskritai inovacijų tema išplėsta, nes teikinių autoriai 

mano, kad tai būtina sąlyga siekiant parengti ES 

ekonomiką ir darbo rinką ateičiai. Pavyzdžiui, vienas 

teikinio autorius pabrėžia, kad ES turi teikti pirmenybę 

moksliniams tyrimams ir inovacijoms, atsižvelgdama į 

pasaulinę COVID-19 pandemiją ir klimato kaitos 

problemą (žr. idėją). Pakartojamas raginimas investuoti į 

startuolius. Vienas 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 persvarstyti 

Europos politiką remiantis tokiais pavyzdžiais (žr. idėją).  

 

Galiausiai, mintis atsisakyti vasaros laiko išsiplėtė su 

dalyviais aptariant ekonominę ir socialinę naudą, 

gaunamą panaikinus „vasaros laiką“ (angl. Daylight 

saving time, DST) (žr. idėjos pavyzdį). 

Šios temos renginio (žr. renginį) pavyzdyje – idėja dėl 

socialinės apsaugos ir socialinio draudimo, 

koordinuojamų ES lygmeniu, atsižvelgiant į profesinį 

judumą (žr. idėją),), ir idėja, susijusi su darbuotojų gerove 

atsižvelgiant į demografinius pokyčius Europoje, plėtojant 

temą „Įtraukesnė, socialiai teisinga Europa“ (žr. idėją). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
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/OtherIdeas/f/8/proposals/86560
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427
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11 pav. Teminės srities „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų 

kūrimas“ idėjų žemėlapis 
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Teminėje srityje „ES pasaulyje“ pateiktos idėjos apima 

įvairias su užsienio politika susijusias temas – nuo prekybos 

iki švelniosios galios naudojimo ir gynybos. Teikinių 

autoriai bendrai ragina ES aktyviau dalyvauti pasaulinėje 

politinėje arenoje: kaimynystės politikoje ir santykiuose, 

pavyzdžiui, su Afrikos 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 1 965 

teikinius, t. y. 609 idėjas, 1 199 komentarus ir 

157 renginius. Įvairias idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 

 

 

 Bendrieji ES užsienio politikos tikslai  

 Prekybos politika 

 Gynyba  

 Sprendimų priėmimas 

 Plėtra 

 Kaimynystės politika ir santykiai su kitomis šalimis 

 

 

5. ES pasaulyje 
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Bendrieji ES užsienio 

politikos tikslai  

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 ES užsienio politiką, daugelyje idėjų 

nurodomas vaidmuo, kurį ES turėtų atlikti žmogaus teisių ir 

demokratinių vertybių klausimais visame pasaulyje. Jose 

raginama laikytis griežtesnės pozicijos tų šalių, kurios 

pakartotinai pažeidžia tarptautines žmogaus teisių 

konvencijas ir (arba) sutartis, atžvilgiu ir imtis veiksmų 

prieš jas (žr. idėjos pavyzdį). Pavyzdžiui, ES raginama imtis 

vadovaujamo vaidmens Izraelio ir Palestinos taikos kūrimo 

procese (žr. idėjos pavyzdį). 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).  

 

Prekybos politika 

Dalyje teikinių teminėje srityje „ES pasaulyje“ raginama 

stiprinti prekybos politiką ir reformuoti prekybos 

susitarimus atsižvelgiant į ES vertybes – ar tai būtų pagarba 

žmogaus teisėms, ar aplinkos apsaugos standartų laikymasis 

(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, 

apsauga (žr. idėjos pavyzdį).  

 

 

 

Gynyba 

 

ES kietosios galios stiprinimas taip pat laikomas itin svarbiu 

aspektu (žr. renginio pavyzdį) ir šiuo atžvilgiu teikinių 

autoriai skatina sukurti bendrą Europos kariuomenę 

(žr. idėjos pavyzdį). Teikinių autoriai taip pat siūlo sukurti 

labiau specializuotas pajėgas arba institucijas ES lygmeniu, 

pavyzdžiui, įsteigti Europos karo akademiją (žr. idėjos 

pavyzdį).  

 

Sprendimų priėmimas 

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. Keliuose teikiniuose aptartas 

bendros užsienio politikos poreikis. Vienoje iš labiausiai 

palaikomų idėjų šioje teminėje srityje teigiama, 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).   

Antroji potemė yra susijusi su raginimu valstybėms narėms 

glaudžiau bendradarbiauti. Teikinių autoriai pabrėžia, kad 

siekiant išlaikyti patikimumą reikia nutraukti valstybių 

narių konkurenciją tarptautiniu lygmeniu. Todėl jie siūlo ES 

valstybių narių ambasadas pakeisti viena bendra ES 

ambasada, kuri atstovautų visoms ES valstybėms narėms ir 

jas visas suvienytų. Tai taip pat galėtų reikšti, kad ES turėtų 

vieną bendrą narystę tarptautinėse institucijose, pavyzdžiui, 

NATO (žr. idėjos pavyzdį). Be to, pateikta dar viena idėja – 

sukurti bendrą ES pasą visiems Europos piliečiams (žr. 

idėjos pavyzdį). 

Sprendimų priėmimo klausimu teikiniuose raginama 

persvarstyti vieningo balsavimo taisyklę. Vienoje idėjų 

grupėje išreiškiama nuomonė, kad dabartinė padėtis, 

grindžiama vieningo balsavimo taisykle, leidžia pavienėms 

valstybėms narėms blokuoti bendrą užsienio politiką (žr. 

idėjos pavyzdį ir renginį). Manoma, kad tai problematiška, 

nes trukdo ES turėti patikimą, stabilų ir tvirtą balsą 

pasaulyje, kaip jau buvo pabrėžta aptariant ankstesnę temą. 

Todėl, remiantis pateikta idėja, ES turėtų pereiti prie 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
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absoliučios balsų daugumos sistemos. Vienoje iš labiausiai 

palaikomų idėjų šia tema išsamiai aprašoma valstybių narių 

absoliučios balsų daugumos, kuriai pritartų paprasta 

Europos Parlamento narių 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. 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, teikinių 

autorių nuomone, labai svarbu Europos Parlamentui skirti 

daugiau kompetencijos užsienio politikos srityje (žr. idėjos 

pavyzdį). 

 

Plėtra  

Vienoje teikinių grupėje aptarta plėtros būtinybė ir poreikis 

integruoti rytines kaimynines šalis; tai – ne tik būdas 

apsaugoti demokratiją šiose šalyse (žr. idėjos pavyzdį), bet 

ir būtina siekiant ekonominio stabilumo Europos Sąjungoje 

(žr. idėjos pavyzdį). Šios mintys taip pat pateikiamos 

vienoje iš labiausiai palaikomų idėjų šioje teminėje srityje: 

raginama tęsti ES plėtrą integruojant Vakarų Balkanų šalis, 

kad regione būtų užtikrinta taika ir stabilumas (žr. idėją). 

Taip pat atitinkamai raginama visapusiškai pripažinti 

Kosovą (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Kaimynystės politika ir 

santykiai su kitomis šalimis 

Vienoje idėjų potemėje kalbama apie diplomatinį 

atstovavimą ES, iš esmės raginant, kad ES institucijos 

aiškiau atstovautų savo interesams ir juos gintų pasaulyje 

(žr. idėjos pavyzdį).  

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 ir idėjos pavyzdžius), 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 pagrindinę – bendros ekonominės rinkos – 

funkciją. Dalyvių nuomone, ES nėra suvereni valstybė, 

todėl ji negali atlikti politinio vaidmens kaip pasaulinio 

masto veikėja (žr. idėjos pavyzdį).  

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 ir naujai įvertinti požiūrį, kurio laikomasi ES 

užsienio politikoje, ir jį toliau reformuoti užtikrinant, kad 

būtų laikomasi ryžtingesnio požiūrio, atitinkančio tai, kas 

buvo aptarta ankstesnėse temose. 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 ES santykius su Afrikos ir Lotynų Amerikos 

šalimis, teikinių autoriai laikosi nuomonės, kad turėtų būti 

sustiprinta partnerystė ir peržiūrėti prekybos santykiai (žr. 

renginio pavyzdį). Dauguma teikinių autorių ragina stiprinti 

ES ir Afrikos Sąjungos partnerystę, kad taip būtų 

sustiprintas regioninis daugiašališkumas (žr. idėjos 

pavyzdį). Kiti piliečiai ragina stiprinti dvišales atskirų 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
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valstybių narių ir Afrikos šalių partnerystes, kad dvišaliu 

pagrindu būtų sprendžiami migracijos ir kiti klausimai, 

susiję su grėsmėmis ES saugumui. Tačiau tai gali pavykti 

tik tuo atveju, jei palaikant santykius nebebus siekiama 

išlaikyti buvusių kolonijinių sistemų ekonominio ir politinio 

paveldo (žr. idėją). Tas pats pasakytina ir apie santykius su 

Lotynų Amerika (žr. idėjos pavyzdį). 

 

 

 

 

 

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

2021 m. rugpjūčio mėn. diskusijose dėl ES vaidmens 

pasaulyje ypač išryškėjo krizės Afganistane tema. 

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 pasikartojantis raginimas 

laikytis vieningo požiūrio į užsienio politiką yra kelių 

renginių tema (žr. renginio pavyzdį).  

Kai kuriems teikinių autoriams tai taip pat reiškia 

aktyvesnį ES valstybių narių bendradarbiavimą ir 

koordinavimą užsienio politikos srityje (žr. idėjos 

pavyzdį), įskaitant ES kariuomenės įsteigimą (žr. idėją). 

Abi šios temos anksčiau buvo iškeltos kalbant apie 

bendrus ES užsienio politikos tikslus. 

Renginyje, kuriame diskutuota apie Vokietijos ir Baltijos 

šalių santykius, dalyviai paragino, inter alia, ES remti 

opoziciją Baltarusijoje (žr. renginį). 

Pastarąjį mėnesį buvo surengti įvairūs renginiai, kuriuose 

buvo aptariami su ES plėtra ir Vakarų Balkanais susiję 

klausimai (žr. renginio pavyzdį).  

Kitos pastarąjį mėnesį išsakytos idėjos buvo susijusios su 

Europos srautinio duomenų siuntimo internetu paslaugos, 

kurią pasitelkiant būtų propaguojamas Europos kultūros 

turinys ir kuria būtų siekiama populiarinti Europos 

kūrinius kitose pasaulio vietose, sukūrimu  (žr. idėją). Ši 

idėja sulaukė tam tikros sėkmės tarp platformos 

naudotojų. 

Pirmojoje platformoje pasiūlyta sistemingai naudoti 

Europos vėliavą ir himną tarptautiniu mastu (žr. idėjos 

pavyzdį). 
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12 pav. Teminės srities „ES pasaulyje“ idėjų žemėlapis 
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Nuo skaitmeninės platformos veikimo pradžios teminė sritis 

„Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ sugeneravo 

iš viso 1 890 teikinių (620 idėjų, 1 101 komentarą ir 169 

renginius). Gana didelėje dalyje interakcijų, pateiktų pagal 

šią teminę sritį, aptariami vadinamųjų neliberalių 

demokratijų, kuriose negerbiamos ES vertybės ir krypstama 

link autokratinių režimų, iškilimo ES pavojai. Tai laikoma 

grėsme. Teikinių autoriai ragina imtis veiksmų siekiant 

užtikrinti, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo. 

Teikinius galima suskirstyti į šias temas:  

 

 

 Vertybės 

 Teisės ir laisvės 

 Teisinės valstybės ir žmogaus teisių apsauga 

 Saugumas  

 Lobizmas ir korupcija 

  

6. Vertybės ir teisės, 

teisinė valstybė, 

saugumas 
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Vertybės 

 

Vienoje idėjų grupėje platformoje aptariama, ką reiškia būti 

europiečiu ir kokias vertybes ES turėtų įkūnyti ir propaguoti 

(pavyzdžiui žr. idėją). Visų pirma keletas piliečių mini, kad 

Europos Sąjungos vertybių sistemą sudaro tokie principai 

kaip žmogaus orumo, laisvės, lygybės, demokratijos, 

teisinės valstybės, žmogaus teisių, pliuralizmo, teisingumo, 

solidarumo, lyčių lygybės ir pan. principai, ir mano, kad 

šiais principais turėtų būti vadovaujamasi formuojant 

politiką.  

Vienoje iš pagrindinių idėjų grupių raginama siekti didesnės 

lyčių lygybės (žr. idėjos pavyzdį). Pateikta pasiūlymų 

didinti moterų skaičių tarp politinius ir ekonominius 

sprendimus priimančiųjų asmenų (žr. idėjos pavyzdį), taip 

pat pateikta pasiūlymų, kaip skatinti gerąją praktiką. Kai 

kuriuose konkrečiuose pasiūlymuose raginama panaikinti 

diskriminaciją dėl lyties, kiek tai susiję su judėjimo laisve 

ES: kalbama apie Ato kalno pusiasalį, UNESCO pasaulio 

paveldo teritoriją Graikijoje, į kurią, laikantis ortodoksų 

krikščionių normų, draudžiama atvykti moterims (žr. idėją).  

Kitose diskusijose daug dėmesio skiriama krikščioniškų 

vertybių vaidmeniui ir būtinybei jas apsaugoti (žr. idėją). 

Panašiai ir vienoje iš idėjų ES yra raginama laikytis tvirtos 

pozicijos prieš armėnų ir kitų krikščionių mažumų genocidą 

(žr. idėją).  

Kai kurie teikinių autoriai taip pat aptaria būtinybę parengti 

Europos Konstituciją, kad būtų aiškiai apibrėžtos 

pagrindinės Europos vertybės, kurių būtina laikytis Europos 

Sąjungoje (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Teisės ir laisvės 

Kalbant apie teises ir laisves, daugelyje teikinių pagrindinis 

dėmesys skiriamas klausimams, susijusiems su privatumo 

apsauga. Vienoje labai palaikomoje idėjoje raginama 

uždrausti socialinių kreditų sistemas, grindžiamas veido 

atpažinimu (žr. idėją). Taip pat yra ir kitų raginimų apriboti 

biometrinių duomenų naudojimą stebėjimo tikslais (žr. 

idėją) ir apskritai apriboti asmens duomenų rinkimą ir 

dalijimąsi jais (žr. idėjos pavyzdį). Įvairūs piliečiai teigia, 

kad mokėjimo grynaisiais pinigais galimybės turėtų būti 

pripažįstamos demokratine teise (žr. idėjos pavyzdį). Taip 

pat iškeltas poreikis priimti geresnius teisės aktus ir 

priemones privatumo klausimams, susijusiems su internetu 

ir socialiniais tinklais, taip pat su visomis naujomis 

technologijomis, spręsti (žr. idėją). 

Kita teikinių autorių grupė pabrėžia, kad, kai tik tai bus 

įmanoma atsižvelgiant į pandemijos poveikį, reikia 

panaikinti COVID-19 priemones, kad būtų atkurta įprasta 

padėtis ir piliečiai vėl galėtų naudotis visomis laisvėmis. Tai 

apima raginimą užkirsti kelią piliečių, kurie atsisako 

skiepytis ar reguliariai atlikti tyrimus, kad galėtų naudotis 

pagrindinėmis paslaugomis, diskriminacijai (žr. idėjos 

pavyzdį). Su skiepijimu susiję klausimai išsamiau aptariami 

teminėje srityje „Sveikata“. 

Tolesnė diskusija yra susijusi su esmine žmogaus teisių ir 

laisvių svarba Vakarų vertybių sistemoje. Šiame kontekste 

daug dalyvių ragina apsaugoti LGBTI asmenis ir pripažinti 

tos pačios lyties asmenų santuokas visose ES valstybėse 

narėse (žr. idėjos pavyzdį).  

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“.  

Daug diskutuota ir palaikoma idėja – raginimas ES imtis 

vadovaujamo vaidmens gyvūnų teisių apsaugos srityje (žr. 

idėją). Teikinių autoriai mano, kad nors ES sutartyse 

gyvūnai pripažįstami jusliomis būtybėmis, tačiau 

gyvulininkystės ir mėsos pramonėje vis dar esama 

smurtinio ir žiauraus elgesio atvejų (žr. idėjos pavyzdį).  

 

Teisinės valstybės ir 

žmogaus teisių apsauga   

Didelė dalyvių grupė pareiškė susirūpinimą dėl 

demokratijos ir teisinės valstybės padėties pasaulyje, ypač 

tam tikrose ES dalyse. Piliečiai, kurie pateikė nuomonę šia 

tema, ragina laikytis griežtesnės pozicijos, kad būtų 

ginamos ES vertybės ne tik santykiuose su tokiomis šalimis 

kaip Rusija ir Kinija, bet ir neliberalių demokratinių šalių, 
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kurių vis daugėja ES, atžvilgiu, daugiausia nurodant 

Vengriją ir Lenkiją, tačiau ne tik jas (žr. idėjos pavyzdį). 

Dalyviai taip pat nerimauja dėl to, kad grėsmė kyla 

moterims, LGBTI mažumoms ir žmogaus teisėms, ypač 

žvelgiant į pastarojo meto įvykius Lenkijoje ir Vengrijoje 

(žr. idėjos pavyzdį).  Keletas teikinių autorių kritiškai 

vertina Vengrijos vyriausybę ir ragina Komisiją imtis 

daugiau veiksmų šiuo atžvilgiu (žr. idėją).  

Siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma teisinės valstybės 

principo, kai kurie dalyviai siūlo sumažinti dotacijas jį 

pažeidusioms šalims, atimti balsavimo teises Taryboje ar 

net nutraukti narystę ES (žr. tokios idėjos pavyzdį). 

Naujajame ilgalaikiame ES biudžete raginama naudoti 

biudžeto apsaugos mechanizmą (žr. idėją), taip pat siūloma 

persvarstyti pagal Sutartis numatytą 7 straipsnio procedūrą, 

kad būtų lengviau taikyti sankcijas toms vyriausybėms, 

kurios pažeidžia ES vertybes (žr. idėją). Vienas dalyvis 

pasiūlė, kad Europos Teisingumo Teismas taptų 

demokratijos ir teisinės valstybės Europos Sąjungoje 

sergėtoju (žr. idėjos pavyzdį). Keletas teikinių autorių 

palaikė pasiūlymą įdiegti ES demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių peržiūros mechanizmą (žr. 

idėją).  

Platformoje taip pat raginama panaikinti vieningo 

balsavimo taisyklę siekiant užtikrinti, kad teisinės valstybės 

principo nesilaikančios valstybės narės negalėtų blokuoti 

sprendimų priėmimo ES (žr. idėją).  

Kalbant apie žmogaus teisių apsaugą apskritai, vienoje 

plačiai palaikomoje idėjoje siūloma stiprinti įvairių 

žmogaus teisių priemonių įgyvendinimo galimybes ES 

teisinėje sistemoje (žr. idėją). 

 

Saugumas  

Vienoje iš šiuo metu platformoje daugiausia palaikymo ir 

komentarų sulaukusioje idėjoje siūloma sukurti ES 

kariuomenę, kad valstybės narės būtų geriau apsaugotos 

nuo priešiškų užsienio subjektų, atsižvelgiant į netikrumą 

dėl JAV pozicijos (žr. idėją). Tačiau keletas dalyvių 

suabejojo šiuo pasiūlymu ir daugiausia komentarų pateikė 

dėl politinio poveikio ir ES gynybos ir nacionalinės 

gynybos ryšio. Ši idėja taip pat aptariama teminėje srityje 

„ES pasaulyje“. 

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). 

Lobizmas ir 

korupcija  

Kaip ir teminės srities „Europos demokratija“ atveju, kai 

kurie teikinių autoriai daug dėmesio skiria klausimams, 

susijusiems su lobizmu ir korupcija. ES raginama kovoti su 

mokesčių vengimu ir korupcija valstybėse narėse (žr. idėjos 

pavyzdį), taip pat siūloma stiprinti privačiais interesais 

vykdomos lobistinės veiklos reglamentavimą ir skaidrumą 

ir apriboti jos įtaką ES politikai (žr. idėją). Kiti dalyviai 

aptarė, kaip kovoti su korupcija, susijusia su ES bei ES lėšų 

naudojimu, ir kaip apsaugoti informatorius (žr. idėjos 

pavyzdį). 
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Vienas dalyvis ragina panaikinti Europos teisę ir išardyti 

ES aparatą, įskaitant Šengeno erdvę (žr. idėją). 

Kalbant saugumo tema vėl siūloma sukurti Europos 

kariuomenę (žr. idėją), taip pat siūloma taikyti bendrą 

požiūrį į kovą su organizuotu nusikalstamumu, įskaitant 

teisės aktų suderinimą (žr. idėją). Pagal neseniai paskelbtą 

naują potemę raginama kovoti su neapykantą 

kurstančiomis kalbomis ir stiprinti asmenų, nukentėjusių 

nuo neapykantą kurstančių kalbų, apsaugą (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Pagal lobistinės veiklos ir korupcijos temą ES raginama 

patikrinti nacionalinių viešojo administravimo institucijų 

nešališkumą, kad būtų kovojama su favoritizmu ir 

savivale (žr. idėją). 

 

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

Per praėjusį laikotarpį platformai pateiktose idėjose iš 

esmės pakartojamos pirmojoje tarpinėje ataskaitoje 

pateiktos idėjos, taip pat atsiranda keletas naujų potemių. 

Keliose naujausiose idėjose, susijusiose su teisėmis ir 

laisvėmis, pakartojama, kad reikia stiprinti LGBTI 

asmenų teisių apsaugą ir lygybę. Naujoje idėjų grupėje 

raginama teikti didesnę paramą neįgaliesiems, t. y. i) 

šalinti kliūtis, su kuriomis susiduria neįgalieji, didinant 

produktų ir paslaugų prieinamumą (žr. idėją), ii) užtikrinti 

tinkamą jų žmogaus teisių apsaugą (žr. idėją) ir iii) kovoti 

su psichikos negalią turinčių asmenų diskriminacija (žr. 

idėją). 

Pagal tą pačią teisių ir laisvių temą vienas dalyvis 

reikalauja užtikrinti teisingą užmokestį už darbą ir pirmojo 

darbo ieškančių asmenų teises (žr. idėją).  

Kalbant apie judėjimo laisvės potemę, viena iš idėjų skirta 

poreikiui suvienodinti akademinių kvalifikacijų tikrinimą 

ir pripažinimą visose ES šalyse, siekiant skatinti 

inovacijas ir sujungiamumą (žr. idėją). 

Didelė dalis naujai pateiktų įrašų yra susiję su tema 

„Teisinės valstybės apsauga ir žmogaus teisės“. 

Dalyviai ir toliau atkreipia dėmesį į būtinybę užtikrinti ES 

vertybių apsaugą, siūlo persvarstyti Europos Sąjungos 

sutarties 7 straipsnį, reikalauti valstybių narių 

atsakomybės už demokratinių vertybių paisymą (žr. idėją 

ir idėją) ir stiprinti procedūrą, taikomą tuo atveju, kai 

pažeidžiami demokratiniai principai (žr. idėją). 

Atsižvelgiant į tai, taip pat vėl raginama susieti ES lėšas 

su tuo, kaip paramą gaunančios šalys laikosi teisinės 

valstybės principų, įskaitant galimybę sumažinti arba 

atšaukti finansavimą (žr. idėją).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821
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Teminė sritis „Skaitmeninė transformacija“ sugeneravo 412 

idėjų, 849 komentarus ir 117 renginių, taigi, iš viso 1 378 

teikinius. Idėjos labai įvairios – nuo abstraktesnių siūlymų 

tokiomis temomis kaip tvarumas ir ilgalaikiškumas iki 

konkretesnių siūlymų dėl skaitmeninio švietimo, 

e. sveikatos ir elektroninio balsavimo. Teikinių šioje 

teminėje srityje autoriai pabrėžia skaitmeninės 

transformacijos poreikį būsimos ekonomikos, 

bendradarbiavimo, sveikatos ir kitų gyvenimo sričių 

atžvilgiu. Tačiau jie taip pat akcentuoja keletą su 

skaitmenine transformacija susijusių iššūkių, pavyzdžiui, 

etinius aspektus, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

trūkumus ir kibernetines grėsmes. Įvairias idėjas galima 

suskirstyti pagal šias temas: 

 

 Skaitmeninė ekonomika 

 Skaitmeninės inovacijos 

 Skaitmeninis suverenumas ir etika 

 Kibernetinės grėsmės 

 Elektroninis balsavimas 

 Skaitmeniniai duomenys 

 Tarša, tvarumas ir ilgalaikiškumas 

 Technologijos žmonėms 

 E. sveikata 

7. Skaitmeninė 

transformacija 
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 Švietimas ir mokymas 

Skaitmeninė ekonomika 

 

Ši tema nagrinėjama ir teminėje srityje ƒ „Tvirtesnė 

ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 

darbo vietų kūrimas“, o didelis skaičius idėjų šioje teminėje 

srityje rodo, kad skaitmenine ekonomika reikia visapusiškai 

naudotis. Vienoje idėjoje, pavyzdžiui, svarstomas ES blokų 

grandinės platformos įgyvendinimas (žr. idėją). Kiti 

teikinių autoriai taip pat aptaria kriptovaliutų klausimą, 

prašydami vyriausybių patvirtinti kriptovaliutas siekiant 

užtikrinti naudą skaitmeninei ir ekonomiškai aktyviai 

visuomenei ir ją plėtoti (žr. pavyzdžiui, idėją), arba, 

priešingai, aptaria būtinybę reguliuoti arba uždrausti 

kriptovaliutas (žr. idėją). 

Be to, keliose idėjose propaguojamas skaitmeninio euro 

kaip saugaus ir patogaus mokėjimo būdo įvedimas 

(žr. idėją). 

 

Skaitmeninės inovacijos  

Platformoje pateiktomis idėjomis dėl skaitmeninio augimo 

pirmiausia skatinama didinti ES vaidmenį toliau plėtojant 

dirbtinio intelekto (DI) priemones (žr. renginį). Pagal vieną 

iš idėjų raginama užtikrinti didesnį dabartinių DI galimybių 

planavimą ir reglamentavimą, kad jos būtų saugesnės ir 

prieinamesnės (žr. idėją). Nors teikinių autoriai diskutuoja 

dėl DI naudojimo ir plėtros, vis dėlto kai kurie iš jų pabrėžia 

riziką, susijusią su tuo, kad ateityje DI viršys žmogaus 

smegenų galimybes (žr. idėją). 

Susijęs aspektas – teikinių autoriai nurodė keletą iššūkių, 

kylančių dėl vis labiau skaitmenėjančios visuomenės. 

Pavyzdžiui, šiame renginyje buvo aptartas klausimas dėl 

intensyvesnės mūsų visuomenės skaitmenizacijos ir 

gyventojų grupių nelygybės (vadinami skaitmenizacijos 

nevykėliai). Aptarti ir kiti intensyvesnės skaitmenizacijos 

trūkumai, pavyzdžiui, nužmoginimas, robotizacija ir 

didesnis asmenų stebėjimo ir sekimo mastas (žr. idėją). 

Kalbant apie labiau bazinį lygį, teikinių 

autoriai ragina užtikrinti, kad būtų teikiamos 

prieinamos ir įperkamos skaitmeninės 

paslaugos ir prietaisai (žr. idėjos pavyzdį). 

Skaitmeninis 

suverenumas  

ir etika 

Platformoje pateiktomis idėjomis skaitmeniniam 

suverenumui skatinti dėmesys sutelkiamas į Europos 

strateginį nepriklausomumą aparatinės įrangos, 

programinės įrangos ir socialinių tinklų platformų 

kontekste, taip pat į pažangą ES skaitmeninio vystymosi ir 

gamybos srityse, visų pirma kitų veikėjų, kaip antai JAV ar 

Kinijos, atžvilgiu (žr. idėjos pavyzdį). Pavyzdžiui, pagal 

vieną iš idėjų siūloma plėtoti ir skatinti nuosavą Europos 

lustų gamybą (žr. idėją). 

Panašiomis idėjomis labai akcentuojamas etinis aspektas. 

Konkrečiai, teikinių autoriai nori paskatinti ES skaitmeninį 

suverenumą per Europos socialinių tinklų platformas, kas 

visiškai atitiktų Europos vertybes, standartus, skaidrumą ir 

etiką (žr. idėjos pavyzdį). Be to, vienoje idėjoje raginama 

užtikrinti teisingą skaitmenizaciją, grindžiamą žmogaus 

teisėmis, įskaitant darbo ir profesinių sąjungų teises, 

geresnes darbo sąlygas ir kolektyvines derybas (žr. idėją). 

 

Kibernetinės grėsmės 

Kalbant apie kibernetinių grėsmių temą, daugiausia idėjų 

yra apie interneto saugą ir saugumą (žr. renginio pavyzdį). 

Pavyzdžiui, dalyviai pabrėžia, kad ES turėtų būti pajėgi 

apsiginti grėsmių internete ir skaitmeninio karo atveju; kai 

kurie netgi siūlo sukurti Europos kibernetinę kariuomenę, 

kuri taip pat galėtų teikti paramą skaitmenizacijai šioje 

srityje atsiliekančiose ES šalyse (žr. idėjos pavyzdį). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
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Elektroninis 

balsavimas 

Kalbant apie elektroninio balsavimo temą, keletas teikinių 

autorių platformoje atkreipia dėmesį į tokio balsavimo 

privalumus, visų pirma pandemijos kontekste (žr. idėjos 

pavyzdį). Ši tema, dėl kurios nuo Konferencijos darbo 

pradžios pateikta daugybė komentarų teminėje srityje 

„Skaitmeninė transformacija“, buvo nagrinėta ne 

demokratijos stiprinimo aspektu, bet veiksmingumo, 

saugumo ir inovacijų atžvilgiu. Vis dėlto komentaruose 

pateikiama prieštaravimų nurodant, kad elektroninis 

balsavimas turi tam tikrų trūkumų. Teikinių autoriai siūlo 

taikyti blokų grandinės technologiją arba nustatyti Europos 

nuosavą ypač sudėtingai šifruotą el. pašto sistemą kaip 

galimą priemonę užtikrinti elektroninio balsavimo ES 

saugumą. 

 

Skaitmeniniai 

duomenys 

Kalbant apie skaitmeninių duomenų temą, 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). Pavyzdžiui, 

siūlymuose akcentuojamas poreikis keisti Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento nuostatas, kad būtų lengviau 

atsisakyti duoti sutikimą rinkti asmens duomenis 

elektroninėje erdvėje, taip pat didinti duomenų saugumą ne 

tik visoje ES, bet ir šalyse kandidatėse (žr. idėją). 

Tuo pat metu raginama priimti suprantamesnius teisės 

aktus, neapkraunant naudotojų nuolatiniais prašymais duoti 

sutikimą (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Tarša, tvarumas ir  

ilgalaikiškumas 

Keli teikinių autoriai skaitmenizaciją susieja su klimato 

kaita, pabrėždami, pavyzdžiui, kad didesnės skaitmeninimo 

pastangos padėtų sumažinti taršą. Pavyzdžiui, raginama 

nustatyti skaitmeninį produkto pasą, 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). 

Kitos idėjos daugiausia yra dėl skaitmeninių atliekų, 

raginant, pavyzdžiui, naujus produktus gaminti panaudojant 

perdirbtas elektronines atliekas (žr. idėją). 

Be to, akcentuojama ilgalaikio naudojimo, pataisoma ir 

sąžiningai bei laikantis etikos principų pagaminta 

skaitmeninė įranga – ją turėtų būti skatinama naudoti, 

pavyzdžiui, taikant mažesnius mokesčius (žr. idėją). 

Galiausiai kai kurie teikinių autoriai atkreipia dėmesį į tai, 

kad palydovų naudojimas prisideda prie kosmoso taršos, ir 

ragina spręsti šią problemą (žr. idėjos pavyzdį). 

Technologijos 

žmonėms 

Siūlymuose pateikiama įvairių konkrečių idėjų, kuriomis 

siūlomos technologinės ir skaitmeninės priemonės Europos 

piliečiams. 

Pagal labai daug idėjų diskutuojama apie skaitmeninės 

pilietybės sukūrimą ir ES skaitmeninę unifikaciją 

(žr. idėją), pavyzdžiui, sukuriant sistemą, padedančią 

visoms ES šalims dirbti drauge prie IT projektų. Ši idėja 

toliau plėtojama pateikiant keletą siūlymų dėl 

visaapimančių skaitmeninių portalų, skirtų piliečių 

dalyvavimui, identifikavimo kasdieniame gyvenime 

poreikiams (žr. idėją), dėl Europos socialinio tinklo, skirto 

viešosios nuomonės raiškai (žr. idėją), ir dėl identifikavimo 

Europos mastu per elektroninės atpažinties (e. ID) sistemą 

(žr. idėją).  

Taip pat raginama stiprinti vartotojų apsaugą internetinėje 

aplinkoje (žr. idėjos pavyzdį), pavyzdžiui, kad ateityje 

vartotojams būtų lengviau apsigalvoti dėl pirkinio. 

Dar vienoje idėjoje aptariamas poreikis užtikrinti, kad 

didžiosios sutelktinio finansavimo platformos būtų 

prieinamos iš visų valstybių narių (žr. idėją).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
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E. sveikata 

 

Kalbant apie e. sveikatos temą, kelete platformoje pateiktų 

idėjų siūloma konkrečių priemonių, skirtų piliečių sveikatai 

skaitmeniniame pasaulyje gerinti, pavyzdžiui, nurodomos 

darbuotojų teisės atsijungti nuo darbo (žr. idėją), raginama 

nustatyti dieną be socialinių tinklų (žr. idėją) arba skatinimą 

organizuoti jaunimo skaitmeninį mokymą siekiant 

propaguoti sveiką ir sąmoningą technologijų naudojimą. 

Tuo pat metu raginama siekti e. sveikatos duomenų 

integracijos ES (žr. idėjos pavyzdį), pavyzdžiui, sukuriant 

vieną bendrą elektroninio sveikatos valdymo platformą (ji 

būtų ypač patraukli daugybei europiečių, besinaudojančių 

tarpvalstybinio judumo galimybėmis) ir nustatant (Europos) 

e. sveikatos asmens tapatybės kortelę (žr. idėjos pavyzdį), 

kurioje būtų pateikiama informacija apie paskiepijimą ir 

sveikatos draudimą. Vis dėlto kyla susirūpinimą keliančių 

klausimų dėl privatumo ir duomenų apsaugos. Šios temos 

nagrinėjamos ir teminėje srityje „Sveikata“. 

 

Švietimas ir mokymas 

Kalbant apie švietimo ir mokymo temą, keliose 

platformoje pateiktose idėjose raginama ES mastu dėti 

visapusiškas informuotumo didinimo pastangas visais 

lygmenimis, pradedant pradinės mokyklos lygmeniu ir 

toliau visoje švietimo trajektorijoje (žr. idėjos pavyzdį ir 

renginį), pabrėžiant, kad skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir 

skatinimas yra vienas iš didžiausių prioritetų ekonomikai 

(žr.  Idėjos pavyzdį).  

Pagal vieną iš potemių raginama investuoti ir dėti 

pastangas, kad būtų paskatintas švietimo skaitmeninimas 

(žr. idėjos pavyzdį). Atitinkamai teikinių autoriai aptaria 

poreikį didinti skaitmeninį raštingumą visose ES šalyse, 

pavyzdžiui, inicijuojant žiniasklaidoje reklamos kampaniją, 

kad skaitmeninė transformacija būtų labiau matoma 

(žr. idėją).  

 

 

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

2021 m. rugpjūčio mėn. nauja temos „Skaitmeninis 

suverenumas ir etika“ potemė yra technologinis 

suverenumas. Dalyviai išsamiai aptarė šį klausimą, visų 

pirma pabrėždami, kad ES turi imtis veiksmų interneto 

sektoriaus monopolijų atžvilgiu (žr. idėjos pavyzdį), kad 

būtų užtikrinta atitiktis ES vertybėms.  

Išlieka aktualus susirūpinimas dėl kibernetinių grėsmių. 

Vienas teikinio autorius pasiūlė, kad ES ir nacionalinės 

vyriausybės savo tinkluose turėtų naudoti blokų grandinės 

technologiją, kad būtų užtikrinta tinkama apsauga nuo 

užsienio subjektų vykdomų duomenų pažeidimų (žr. 

idėją). 

Skaitmeninių duomenų temoje plėtojama duomenų 

saugumo potemė, raginant ES ryžtingiau reglamentuoti 

interneto platformas ir leisti vartotojams spręsti dėl 

duomenų naudojimo (žr. idėjos pavyzdį). Todėl dalyviai 

taip pat pasiūlė kiekvienam ES piliečiui sukurti asmeninę 

debesiją (žr. idėją), kad būtų galima saugoti dokumentus 

ir apsaugoti neskelbtinus duomenis (žr. idėja). Tuo pačiu 

labiau nepriklausomų ir saugesnių viešųjų tinklų tikslu 

vienas dalyvis siūlo ES pereiti nuo nuosavybinės 

programinės įrangos (pvz., „Microsoft“ ir „Apple“) prie 

atvirojo kodo programinės įrangos, pavyzdžiui, „Linux“ 

(žr. idėją). Kitas pastarąjį mėnesį svarstytas klausimas – 

poreikis užtikrinti vaikų saugumą internete ir imtis 

atsargumo priemonių rizikai sumažinti (žr. renginio 

pavyzdį).  

Kalbant apie technologijas žmonėms, skaitmeninės 

pilietybės tema išplečiama sumanymu prieigai prie 

viešųjų paslaugų sukurti bendrą Europos prisijungimo 

sistemos atpažinties paslaugos teikėją (žr. idėją). 

Svarstant e. sveikatos temą išplėsta Europos sveikatos 

tapatybės kortelės ar panašių elektroninių sertifikatų idėja 

(žr. idėjos pavyzdį).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/67684
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/78211
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/66100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7525
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
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14 pav. – Teminės srities „Skaitmeninė transformacija“ idėjų žemėlapis 
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8. Europos 

demokratija 

Iki 2021 m. rugsėjo 7 d. teminė sritis „Europos demokratija“ 

skaitmeninėje platformoje sugeneravo iš viso 1 129 idėjų, 

2 524 komentarus ir 373 renginius. Teikinių autoriai ragina 

restruktūrizuoti Europos institucijas arba netgi prašo 

Europos Sąjungos federalizacijos. Įvairiuose siūlymuose 

taip pat prašoma aktyvesnio piliečių dalyvavimo ir 

įsitraukimo. Apskritai reakcijos šioje teminėje srityje yra 

konstruktyvios ir orientuotos į ateitį, netgi jei kai kuriose iš 

jų juntama baimė, kad ES kyla pavojus sugriūti dėl įtampų, 

populizmo ir nacionalizmo. Teikiniai yra labai įvairiomis 

temomis:  

 

 

 

 Europos Sąjungos federalizacija 

 Institucinės reformos 

 Europos Parlamento rinkimai 

 Atstovavimas piliečiams 

 Piliečių dalyvavimas ir konsultacijos su piliečiais 

 Žiniasklaida 

 Kalbos ir europinės dvasios puoselėjimas 

 Demokratijos saugojimas ir stiprinimas  
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Europos Sąjungos 

federalizacija 

Labai daug teikinių teminėje srityje „Europos demokratija“ 

autorių reikalauja Europos Sąjungos federalizacijos. Tai ir 

pasikartojanti su šia temine sritimi susijusių renginių tema 

(žr. renginio pavyzdį).  

Teikinių autorių nuomone, geriausias kelias Europos 

Sąjungai išnaudoti visą savo potencialą – siekti 

federalizacijos (žr. idėjos pavyzdį); federalizaciją jie laiko 

ir priemone suteikti Europos Sąjungai didesnį patikimumą 

bei daugiau įtakos pasaulinėje politinėje arenoje ir galią 

spręsti tarpvalstybines problemas, su kuriomis šiandien 

susiduriame, kaip antai klimato kaita ir Covid-19 pandemija 

(žr. idėją). Be to, pasak šią idėją remiančių dalyvių, tai 

padėtų įveikti euroskepticizmą ir nacionalistines nuotaikas.  

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, vieną bendrą 

Europos kariuomenę ir federalizuoti užsienio politiką, kartu 

performuojant ES institucijas pagal federalistinius 

principus.  

Vis dėlto kai kurie teikinių autoriai ES federalizacijos idėją 

vertina skeptiškai ir vietoj federalizacijos skatina 

decentralizaciją, suteikiant daugiau galių valstybėms 

narėms (žr. idėjos pavyzdį), užtikrinant daugiau laisvės ir 

pagarbos valstybių narių identitetui ir laisvą 

bendradarbiavimą srityse, kuriose jis naudingas (žr. idėjos 

pavyzdį). 

 

Institucinės reformos 

Pagal labai daug idėjų taip pat konkrečiau 

aptariamas Europos institucijų reformų klausimas siekiant 

užtikrinti, kad Europos institucijos taptų veiksmingesnės, 

skaidresnės ir artimesnės žmonėms. Tai apima pasiūlymus 

dėl didesnės institucinės sąrangos pertvarkos (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Kalbant apie Europos Parlamentą, teikinių autoriai 

dažniausiai ragina suteikti jam realią teisėkūros iniciatyvos 

galią (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat yra raginimų suteikti jam 

fiskalinę galią (žr. idėją). Svarstomas ir Europos 

Parlamento būstinės klausimas – teikinių autoriai ragina 

pasirinkti arba Strasbūrą, arba Briuselį (žr. idėjos pavyzdį).  

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 siekiant panaikinti 

nacionalinio veto galią (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 kelia 

klausimą dėl Komisijos narių skaičiaus (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, užsimenama apie Regionų komiteto ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komiteto reformas, pavyzdžiui, kad šie 

komitetai veiktų efektyviau. O Regionų komitetą siūloma 

reformuoti taip, kad būtų įtraukti tinkami dialogo su 

regionais, miestais bei savivaldybėmis kanalai (žr. idėją), 

arba siūloma suteikti šiam komitetui svarbesnį vaidmenį 

(žr. idėją).  

Viena iš labiausiai svarstytų idėjų – turėti tiesiogiai išrinktą 

ES pirmininką, 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). 

 

 

Europos Parlamento 

rinkimai 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
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/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
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Kelete idėjų, susijusių su institucinėmis reformomis, 

raginama keisti tai, kaip rengiami Europos Parlamento 

rinkimai, siekiant užtikrinti aktyvesnį piliečių įsitraukimą į 

ES demokratinius procesus. Vienas iš labiausiai aptartų 

pasiūlymų susijęs su ES masto tarpvalstybinių rinkimų 

sąrašų sudarymu siekiant paskatinti kandidatus daugiausia 

dėmesio skirti ne vidaus, bet europiniams klausimams 

(žr. idėją). Diskutuojama ir dėl kitų idėjų – idėjos paskatinti 

visos Europos debatus ir idėjos priartinti Europos 

Parlamento narius prie piliečių (žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kuriuose pasiūlymuose konkrečiau aptariami rinkėjų 

aktyvumo Europos Parlamento rinkimuose didinimo būdai. 

Raginama įvesti privalomą balsavimą (žr. idėją), taip pat 

siūloma palengvinti dalyvavimą, pavyzdžiui, užtikrinant 

balsavimo paštu ir rinkėjų registravimo tą pačią dieną 

galimybę arba balsavimo dieną paskelbiant švenčių diena 

(žr. idėją). Kai kurie teikinių autoriai svarsto ir elektroninio 

balsavimo klausimą, 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); pageidautina, kad tai būtų 

nuo 16 metų (žr. idėją).  

 

Piliečių dalyvavimas ir 

konsultacijos su 

piliečiais 

Platformoje pateiktuose teikiniuose yra keletas siūlymų 

stiprinti piliečių įsitraukimą ir politinės atsakomybės 

jausmą ES sprendimų priėmimo atžvilgiu.  

Keletoje idėjų ar renginių 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, pavyzdžiui, 

pasiūlė sistemingiau naudotis piliečių asamblėjomis ir 

forumais siekiant parengti svarbiausius ir sudėtingiausius 

politinius sprendimus ES (žr. idėjos pavyzdį). 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).  

Teikiniuose taip pat pateikiamas pasiūlymas sukurti vieną 

internetinę vieno langelio principu veikiančią platformą, 

kurioje kaip ES institucinėje dalyvaujamoje struktūroje būtų 

kaupiama visa visuomenės pateikta informacija, ar tai būtų 

Europos piliečių iniciatyvos, skundai ar peticijos (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai pasiūlė, kad Europos Parlamentą 

konsultuotų Piliečių parlamentas – pilietinės visuomenės 

organizacijoms skirta asamblėja (žr. idėją) arba 

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

ES masto referendumų idėją kaip alternatyvą 

nacionaliniams referendumams ES instituciniais ir politikos 

klausimais (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Atstovavimas piliečiams 

Kalbant apie atstovavimo piliečiams temą, 

platformoje yra keli raginimai ypač daug 

dėmesio skirti kartoms. Tai apima siūlymus 

sukurti Europos Komisijos nario, atsakingo 

už pagyvenusių žmonių reikalus, pareigybę 

(žr. idėją) ir suteikti jaunimui galimybių reguliariai pareikšti 

nuomonę Europos Parlamente (žr. idėją). Panašiame 

teikinyje siūloma nustatyti jaunesnių nei 35 metų amžiaus 

Europos Parlamento narių kvotą (žr. idėją). 

Tai pat yra idėja, siūlanti lyčių lygybę užtikrinantį sąrašą 

Europos Parlamento rinkimuose (žr. idėją). 

Dar vienoje plačiai remiamoje ir intensyviai svarstomoje 

idėjoje siūloma Europos pilietybė, kuri nebūtų siejama su 

ES valstybės narės pilietybe (žr. idėją). Teikinių autoriai 

taip pat kelia klausimą dėl leidimo ne ES piliečiams, ilgą 

laiką gyvenantiems valstybėje narėje, balsuoti jų 

gyvenamojoje šalyje Europos Parlamento rinkimuose 

(žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
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/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
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/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
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Dar vienoje idėjoje Europos Sąjunga raginama primygtinai 

siekti, kad būtų įsteigtas JT parlamentas, kuriame piliečiai 

galėtų pareikšti savo valią tiesiogiai, nepriklausomai nuo jų 

atitinkamų nacionalinių vyriausybių, priimant sprendimus 

pasauliniu lygmeniu (žr. idėją).  

 

 

Žiniasklaida 

Keliuose teikiniuose teminėje srityje „Europos 

demokratija“ daugiausia dėmesio skiriama žiniasklaidai. 

Šią idėjų temą teikinių autoriai svarsto ir teminėje srityje 

„Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“.  

Vienas iš pasikartojančių siūlymų – turėti visos Europos 

žiniasklaidos priemones ar tinklus (žr. idėjos pavyzdį) arba 

įsteigti vieną bendrą visuomeninį ES transliuotoją 

(žr. idėjos pavyzdį). Iš esmės toks pasiūlymas teikiamas 

siekiant pagerinti piliečių žinias ES klausimais, pavyzdžiui, 

tiesiogiai transliuojant diskusijas ir renginius, ir taip pat 

puoselėti bendrą ES dvasią, akcentuojant 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 

sienų (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 reikalams.  

Kalbos ir europinės 

dvasios puoselėjimas 

Dar vienoje platformoje pateikiamų idėjų grupėje aptariami 

klausimai, susiję su kalbomis ir bendra europine dvasia bei 

tapatybe. Tai taip pat pasikartojanti tema teminėje srityje 

„Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“.  

Labai daug dalyvių svarsto idėją pasirinkti bendrą kalbą, 

kad piliečiai visoje ES galėtų geriau tarpusavyje bendrauti 

ir suprasti vienas kitą (žr. idėjos pavyzdį), be kita ko, svarsto 

pasiūlymą, kad esperanto kalba būtų vienijanti kalba 

(žr. idėjos pavyzdį). Abu siūlymai komentaruose susilaukė 

tvirtų nuomonių „už“ ir „prieš“. Kai kurie dalyviai taip pat 

ragina užtikrinti, kad būtų geriau laikomasi 

daugiašališkumo principo (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, siekiant puoselėti europinę dvasią, siūloma įsteigti ES 

sporto komandą (žr. idėjos pavyzdį), gegužės 9 d. paskelbti 

švenčių diena visose valstybėse narėse (žr. idėją) arba 

sukurti ES pasą (žr. idėją). 

 

Demokratijos 

saugojimas ir 

stiprinimas 

Kelios idėjos pagal šią temą yra susijusios su demokratijos 

apsauga ES, raginant 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 sklaida, įskaitant pasiūlymus 

sukurti mobiliąją faktų tikrinimo programėlę (žr. idėją) arba 

nepriklausomą ES žiniasklaidos faktų tikrinimo institutą 

(žr. idėją). 

Keletoje idėjų ir komentarų aptariamas poreikis 

reglamentuoti lobistinę veiklą, raginant parengti politikams 

skirtą elgesio kodeksą arba įsteigti nepriklausomą Europos 

įstaigą, galinčią kovoti su korupcija ir nepageidaujama 

lobistų įtaka (žr. idėjos pavyzdį). Šiuo atžvilgiu taip pat 

raginama imtis bendrų kovos su korupcija priemonių, 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
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/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
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/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
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pavyzdžiui, tais atvejais, kai skiriamos sutartys konkursuose 

vietos lygmeniu. 

 

  

  

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

2021 m. rugpjūčio mėn. Europos demokratijos tema 

nebuvo pateikta daug naujų idėjų, tačiau kai kurios temos 

ir potemės, pristatytos ankstesniais mėnesiais, buvo 

išplėtotos naujais pasiūlymais.  

Pavyzdžiui, ES federalizacijos tema vienas dalyvis siūlo 

įsteigti Europos konstitucinį teismą (žr. idėją).  

Europos Parlamento rinkimų klausimu, vienas 

naudotojas pritaria tarpvalstybinių rinkimų sąrašų idėjai ir 

siūlo sukurti naują rinkimų apygardą europiečiams, 

gyvenantiems kitoje valstybėje narėje (žr. idėją). Taip jie 

galėtų išrinkti Europos Parlamento narius, kurie itin gerai 

suprastų tarpvalstybinius klausimus. Be to, pagal vieną 

naują idėją Europos Parlamento narius turėtų būti skiriami 

nacionalinių teisės aktų leidėjų, o ne tiesiogiai renkami 

(žr. idėją). 

Demokratijos saugojimo ir stiprinimo klausimu buvo 

išplėsta kovos su korupcija potemė. Raginama užtikrinti 

didesnį visų ES lėšų gavėjų skaidrumą ir pateikiama idėja 

sukurti bendrą duomenų bazę, kurioje būtų sujungtos 

įvairios dabartinės ES ataskaitų teikimo sistemos (žr. 

idėją). Vienas dalyvis siūlo uždrausti Europos politikams 

ir pareigūnams, einantiems svarbias pareigas, pvz., 

Europos Parlamento nariams ar Komisijos nariams, turėti 

akcijų (žr. idėją). Tai atspindi ankstesnius pasiūlymus dėl 

platformos, skirtos etikai politikos srityje. 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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15 pav. – Teminės srities „Skaitmeninė transformacija“ idėjų žemėlapis 
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Nuo platformos veikimo pradžios teminė sritis „Migracija“ 

sugeneravo iš viso 1 280 teikinius, įskaitant 335 idėjas, 911 

komentarus ir 34 renginius. Teikiniai šioje teminėje srityje 

atskleidžia tris bendras tendencijas. Viena vertus, dalyje 

reakcijų norima, kad būtų imamasi daugiau veiksmų 

migracijai kontroliuoti ir mažinti, kita vertus, kituose 

teikiniuose reikalaujama didesnio solidarumo ir geresnių 

integracijos procedūrų. Kita dalyvių grupė užėmė tarpinę 

poziciją ir norėtų skatinti tarptautinį judumą, tačiau tik tarp 

ekonomiškai išsivysčiusių demokratinių šalių. Atitinkamai 

analizuojamos šios temos: 

 Neteisėta migracija už ES ribų – grėsmė  

 Humanistinė pozicija migracijos klausimu 

 Teisėta migracija 

 Pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas 

 Sienų kontrolė 

 Integracija  

 ES pilietybės įgijimo palengvinimas ir rėmimas 

 

Neteisėta migracija už 

ES ribų – grėsmė  

Komentatoriai atvirai išsakė savo idėjas ir teikinius 

migracijos klausimu. Viena pastebėta bendra tema – 

jausmas, kad migracija iš ES nepriklausančių šalių kelia 

grėsmę ES civilizacijai, tapatybei, vertybėms ir kultūrai (žr. 

idėjos pavyzdį). Teikiniuose reiškiama nuomonė ir požiūris, 

kad migracija iš ES nepriklausančių šalių prisideda prie 

terorizmo ir getų bei zonų, į kurias geriau neiti, susikūrimo 

ES (žr. idėją). Šie teikinių autoriai ragina imtis priemonių, 

kuriomis būtų apribota migracija iš ES nepriklausančių 

šalių, būtų vykdoma griežtesnė repatriacijos politika ir 

9.  Migracija 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
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taikomos migrantų judumui trukdančios 

strategijos, pavyzdžiui, griežtesnė sienų 

kontrolė (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Humanistinė pozicija 

migracijos klausimu 

Teikinių autoriai, kurie laikosi priešingos nuomonės, ragina 

ieškoti sprendimų, kaip kovoti su neteisėta migracija, ir 

parengti 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). Galiausiai kai kurie teikinių autoriai nori tokios 

teisinės sistemos, kurios laikantis būtų sustabdytas 

integruotų asmenų ir šeimų deportavimas į nesaugias kilmės 

šalis (žr. idėją). 

 

 

Teisėta migracija 

Kalbant apie teisėtą migraciją, tie, kurie palaiko griežtesnę 

migracijos politiką, ragina parengti bendrą ES selektyvios 

migracijos politiką, nustatant kvotas, griežtesnę atranką ir 

griežtas priėmimo procedūras (žr. idėjos pavyzdį). Kai 

kuriais atvejais manoma, kad siekiant veiksmingiau 

reguliuoti migracijos srautus, yra būtina Europos taškais 

grindžiama imigracijos sistema.(žr. idėją). 

Atviresni migracijai teikinių autoriai taip pat ragina laikytis 

vieningo ir veiksmingesnio požiūrio, kuris vis dėlto būtų 

labiau grindžiamas žmogaus teisėmis ir (socialinėmis) 

Europos vertybėmis. Pavyzdžiui, teikiniuose konkrečiai 

aptariama bendra ir veiksminga ES prieglobsčio procedūra 

(žr. idėją), atkreipiant dėmesį ir į būtinybę 

reformuoti Dublino konvenciją, kad būtų 

užkirstas kelias nevienodam prieglobsčio 

prašytojų ir migrantų paskirstymui (žr. idėjos 

pavyzdį). Piliečiai taip pat palaiko ES darbo jėgos 

migracijos politiką arba studentų ir kvalifikuotų darbuotojų 

iš trečiojo pasaulio šalių pritraukimo į ES strategijas. Šiame 

kontekste vienas pilietis pabrėžia, kad ES turi turėti didesnę 

kompetenciją migracijos srityje, kad galėtų užtikrinti 

migracijos valdymą pagal Sąjungos principus ir vertybes 

(žr. idėją). 

Grupė respondentų toliau plėtoja idėją skatinti selektyvią 

imigraciją. Šio grupės dalyviai paprastai teigiamai vertina 

migraciją dėl jos sukuriamos ekonominės naudos. Jie siūlo 

orientuotis į konkrečias šalis, kad iš jų būtų pritraukiami 

talentai (žr. idėją), arba sušvelninti kriterijus, taikomus 

judumui tarp ekonomiškai pažangių demokratinių šalių tiek 

Vakaruose, tiek Azijoje, visų pirma laisvosios prekybos 

susitarimų kontekste (žr. idėją). 

Kai kuriuose teikiniuose 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 (žr. idėją). 

Kiti praneša apie sunkumus, su kuriais susiduria 

prieglobsčio prašantys LGBTI asmenys, ir ragina šiai 

grupei suteikti didesnę apsaugą ir geresnę paramą 

vertimo srityje (žr. idėją). 

 

Pagrindinių migracijos 
priežasčių šalinimas 

Svarstydami apie Europos ateitį, teikinių autoriai pabrėžia, 

kad siekiant išspręsti migracijos problemas, su kuriomis 

šiuo metu susiduria ES, reikia šalinti pagrindines migracijos 

priežastis.  

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).  

Vienoje teikinių grupėje ES griežtai kritikuojama dėl to, kad 

ji prisidėjo prie regiono destabilizavimo, pavyzdžiui, 

Europos karine veikla arba destabilizuodama 

subsidijuojamų žemės ūkio produktų eksportą į 

besivystančias šalis (žr. idėją).  

Sienų kontrolė 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
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/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Sienų kontrolės temoje irgi atsispindi dvi priešingos 

pozicijos migracijos klausimu.  

Apskritai pritariama tam, kad būtų dedamos labiau 

organizuotos ir koordinuotos pastangos sienų kontrolės 

srityje, raginant 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).  

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).  

 

Integracija  

Kita teminėje srityje „Migracija“ iškelta tema yra susijusi 

su idėjomis, kuriose aptariama integracija ir raginama 

nustatyti tolesnę stebimą migrantų integracijos trajektoriją, 

kad būtų užtikrinta visapusiška integracija ES valstybėje 

narėje. Vienoje iš idėjų kalbama apie didelį migrantų ir 

priimančiųjų bendruomenių narių pripažinimo pokyčių 

skatintojais ir tolesnio raginimo tokiais būti potencialą (žr. 

idėją). Manoma, kad švietimas yra labai svarbus 

integracijai, o kalbai ir Europos vertybėms tenka 

pagrindinis vaidmuo. Todėl teikinių autoriai mano, kad 

reikia pakankamai finansuojamų programų, skirtų 

mokyklinio amžiaus migrantų vaikų įtraukimui į valstybinę 

švietimo sistemą remti (žr. idėją). 

Teikinių autoriai laikosi nuomonės, kad geografinis 

migrantų paskirstymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti 

integraciją (žr. idėjos pavyzdį) ir išvengti getų susidarymo 

(žr. idėją). Raginama rengti informavimo kampanijas ir 

programas, kuriomis būtų didinamas ES piliečių 

sąmoningumas kovos su rasizmu klausimu, kad būtų pereita 

prie tikrai įtraukios visuomenės. Nuomonėse dėl rasizmo ir 

atskirties darbo rinkoje raginama vienodai ir sąžiningai 

traktuoti teisėtai gyvenančius trečiųjų šalių piliečius (žr. 

idėją).  

 

ES pilietybės įgijimo 

palengvinimas ir rėmimas 

Kai kurie dalyviai apgailestauja, kad trūksta 

teisių ES nuolatiniams gyventojams. Jie 

pažymi, kad savo nuolatiniams gyventojams, 

kurie ilgą laiką gyveno ES, Sąjunga nesuteikia 

teisės balsuoti ar kitų privalumų, dėl kurių jiems galėtų 

patrauklesnė tapti mintis prašyti ES pilietybės (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 – taikyti skubos tvarką užtikrinant ES mastu turimas 

teises JK piliečiams, kurie gyveno ES iki „Brexit’o“ (žr. 

idėją).  

 

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

Apskritai, praėjusio laikotarpio naujos idėjos patenka 

į anksčiau nustatytų temų ir potemių sritis. Kai 

kuriose idėjose raginama nedelsiant sustabdyti 

migraciją į Europą ir imtis griežtų kovos su neteisėta 

migracija priemonių, įskaitant tvorų statymą ES 

kultūrinėms vertybėms apsaugoti (žr. renginį).  

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
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
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/35/meetings/32507
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Humanistinės pozicijos migracijos klausimais temoje 

paskutiniuoju laikotarpiu platformoje vis dar matyti 

prieštaringų nuomonių, raginama laikytis globalesnio 

požiūrio ir dėti pastangas šalinti pagrindines migracijos 

priežastis kilmės šalyse. Yra raginimų vykdyti labiau 

holistinę ES migracijos politiką ir pakeisti naratyvą 

apie migrantus, ypač atsižvelgiant į jų, kaip sveikatos 

priežiūros darbuotojų, indėlį pandemijos metu (žr. 

renginį).  

Teisėtos migracijos temoje didesnės ES kompetencijos 

migracijos srityje klausimus nagrinėjančios potemės 

išplėtimas yra susijęs su bendros imigracijos ir 

prieglobsčio politikos sukūrimu. Vienas respondentas 

siūlo, kad ES taptų bendra prieglobsčio erdve su 

vienodomis procedūromis ir centralizuota prašymų 

teikimo procedūra bei įstaiga, kad būtų panaikintas 

„prieglobstis a la carte“, kuris atsirado dėl Dublino 

konvencijos, kaip teigia respondentas (žr. idėją).  

Nelegalios migracijos tema pateiktoje vienoje iš 

idėjų raginama laikytis labiau gynybinio požiūrio į 

migraciją, o ES – gintis nuo neteisėtos migracijos 

naudojimo kaip (politinio) ginklo prieš ES, darant 

nuorodą į Baltarusiją, kuri nukreipė migrantų srautus 

prie Lietuvos sienos (žr. idėją). 

Pagrindinių migracijos priežasčių šalinimo temai 

priklausančioje naujoje potemėje raginama teikti 

paramą, kad būtų skatinamas tvarus ir klimato kaitos 

poveikiui atsparus žemės ūkis trečiosiose pasaulio 

šalyse (žr. idėją). Ši nauja potemė apie tai, kad ES 

būtina suvienyti jėgas kovojant su klimato kaita 

kilmės šalyse siekiant sustabdyti „migraciją dėl 

klimato kaitos“, atsirado tik neseniai (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Integracijos temoje plėtojama potemė rasizmo 

darbo rinkoje klausimais, kurioje raginama 

sistemingiau spręsti diskriminacijos ir socialinės 

nelygybės problemas, su kuriomis susiduria 

migrantai, o vienoje iš idėjų atkreipiamas dėmesys į 

tai, kad norint veiksmingai formuoti politiką reikalingi 

(gyventojų surašymo) duomenys apie migrantų 

etninę kilmę (žr. idėją).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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16 pav. – Teminės srities „Migracija“ idėjų žemėlapis 
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10. Švietimas, 

kultūra, jaunimas 

ir sportas 

Teminėje srityje „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ 

pasiūlytos idėjos apima įvairias temas, atsižvelgiant į šios 

srities daugiatemiškumą. Kaip ir kitur platformoje, bendras 

jausmas, pasikartojantis šioje teminėje srityje nustatytose 

temose, yra raginimas puoselėti ES tapatybę; šis raginimas 

atsispindi ir teikiniuose, be kita ko, susijusiuose su mainais, 

poveikiu ir judumu. Ši teminė sritis sugeneravo iš viso 

1 829 teikinių, iš kurių – 628 idėjos, 862 komentarai ir 340 

renginys. Įvairias idėjas galima sugrupuoti pagal 

daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje pateiktas 

kategorijas: 

 

 Puoselėti bendrą ES tapatybę 

 Ateities iššūkiams parengtas švietimas 

 Judumas ES viduje 

 Jaunimo nedarbas 

 Europos paveldas 
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Puoselėti bendrą ES 

tapatybę 

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). Kitose su švietimu susijusiose 

idėjose, kuriomis siekiama puoselėti bendrą ES tapatybę, 

siūloma vykdyti įvairių formų mainus arba porinius 

projektus tarp skirtingų valstybių narių mokyklų, kad taip 

būtų skatinama valstybių narių ribas peržengianti draugystė 

(žr. idėją). 

Daugelio dalyvių nuomone, bendros Europos kalbos 

nustatymas galėtų paskatinti Europos integraciją (žr. idėjos 

pavyzdį) Diskusijoje aptariami įvairūs tokios bendros 

Europos kalbos ir įvairių galimų kalbų, įskaitant esperanto, 

lotynų (žr. idėjos pavyzdį) ar anglų (žr. idėjos pavyzdį), 

privalumai ir trūkumai. 

Sporto potemėje, kiek tai susiję su bendros ES tapatybės 

puoselėjimu, aptariamas pasiūlymas rengti daugiau 

tarpvalstybinių sporto renginių Europos viduje ir galimybė 

sukurti Europos sporto komandą, kuri galėtų varžytis 

tarptautiniuose renginiuose (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitoje idėjoje, kuri plačiai minima ir kalbant apie kitus 

prioritetus, raginama gegužės 9 d. paskelbti Europos 

švenčių diena, taip skatinant Europos bendruomenės 

kūrimo iniciatyvas visame žemyne (žr. idėjos pavyzdį). 

Dar viena sritis, kuriai buvo skirta daug dėmesio, – 

iniciatyva „Discover EU“. Kai kurie dalyviai siūlo 

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

visiems jauniems europiečiams, kuriems sueina 18 metų (žr. 

idėjos pavyzdį). 

 

Ateities iššūkiams parengtas 

švietimas 

Daug idėjų rodo, kad reikia persvarstyti 

švietimą dabartinėje skaitmeninėje eroje, 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). Šis 

raginimas yra neatsiejamas nuo poreikio skatinti IRT 

mokyklose ir universitetuose, taip pat teikiant mokykloms 

subsidijas aparatinei įrangai įsigyti (žr. idėjos pavyzdį). 

Socialinių emocinių įgūdžių ir konkrečiai meninės veiklos 

skatinimą respondentai dažnai laiko dar vienu svarbiu 

žingsniu ugdant ES mokinių ir studentų kritinį mąstymą ir 

stiprinant visuotines vertybes (ypač jauname amžiuje), 

kuriomis jie vadovaujasi (žr. idėjos pavyzdį). Įtraukių 

švietimo metodų įgyvendinimas ir bendriau – įvairovės 

švietimo srityje skatinimas laikomas svarbiu tikslu 

galvojant apie švietimo ateitį ES (žr. idėją). 

Vienoje iš idėjų potemių nurodoma, kad reikia reformuoti 

švietimo praktiką, kad užaugtų tokie 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). 

Grupė teikinių autorių pareiškė, kad reikia persvarstyti 

dabartinę švietimo sistemą, kad mūsų jaunimas būtų 

parengtas ateičiai. Teikinių autoriai ragina vykdyti švietimą 

klimato kaitos klausimais (žr. idėjos pavyzdį) ir parengti 

mechanizmus, kurie padėtų gerinti jaunimo įgūdžius 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

(STEM) srityse, pvz., ES mastu įgyvendinant STEM 

bazinių įgūdžių programą (žr. idėją). Be to, kaip teigta ir 

teminėje srityje „Skaitmeninė transformacija“, teikinių 

autoriai ragina ugdyti jaunimo įgūdžius skaitmeninės 

gerovės srityje. 

Kitoje idėjų grupėje taip pat aptariamas (profesinio) 

rengimo suderinimas su darbo pasauliu (žr. idėjos pavyzdį) 

ir verslumo įgūdžių skatinimas švietime (žr. idėją).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
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Judumas ES viduje 

Kai kurie dalyviai siūlo sukurti ES 

vadovaujamą internetinį portalą, kuriame 

būtų galima teikti prašymus priimti į aukštojo 

mokslo studijų programas ES. Šis portalas taip pat galėtų 

suteikti būsimiems studentams galimybę vienu metu teikti 

prašymus į įvairias programas Europos Sąjungoje (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Kitoje potemėje keli teikinių autoriai pateikė idėjų, susijusių 

su programos „Erasmus“ stipendijų išplėtimu įtraukiant 

universitete nesimokančius jaunuolius, pavyzdžiui, 

įtraukiant vyresnius vidurinių mokyklų mokinius, įskaitant 

ir profesinių mokyklų mokinius. Tai suteiktų galimybę 

tiems, kurie nesiekia aukštojo mokslo diplomo, pagyventi 

užsienyje, keistis gerąja praktika, išmokti naujų kalbų bei 

pažinti naujas kultūras ir apskritai išplėsti turimus įgūdžius 

(žr. idėjos pavyzdį).  

Viena iš labiausiai palaikomų idėjų švietimo temoje yra 

Lisabonos kvalifikacijų pripažinimo konvencijos 

ratifikavimas, siekiant palengvinti profesinį ir akademinį 

judumą Graikijoje (žr. idėją). 

 

Jaunimo 

nedarbas 

Viena iš labiausiai palaikomų idėjų šioje švietimo, kultūros, 

jaunimo ir sporto teminėje srityje yra susijusi su didėjančia 

nesimokančio, nedirbančio ir mokymuose nedalyvaujančio 

(NEET) jaunimo dalimi Europoje. Visų pirma, dalyviai 

pabrėžė, kad NEET jaunimas yra viena iš pažeidžiamiausių 

šiandienos Europos visuomenės grupių, ir pareiškė didelį 

susirūpinimą tuo, kad NEET jaunuoliai taps kitomis 

COVID-19 neigiamų ekonominių padarinių 

aukomis. Todėl teikinių autoriai mano, kad 

Europos Sąjungai labai svarbu imtis 

neatidėliotinų ir konkrečių veiksmų ne tik 

kovojant su NEET reiškiniu, bet ir užtikrinant geresnes 

darbo sąlygas sektoriuose, kuriuose dominuoja jaunimas 

(žr. idėjos pavyzdį). 

 

 

Europos paveldas 

Šioje temoje teikinių autoriai ragina saugoti ir 

akcentuoti Europos kultūrą ir paveldą, 

pavyzdžiui, paskiriant už kultūrą atsakingą 

Europos Komisijos narį (žr. idėją), ir apskritai daugiau 

investuoti į bendros ES kultūrinės atminties išsaugojimą. 

 

Nauji praėjusio laikotarpio 

teikiniai (2021 08 02 – 

2021 09 07) 

2021 m. rugpjūčio mėn. platformoje buvo pateikta įvairių 

idėjų, susijusių su judumo ES viduje tema, kuriomis 

sustiprintos ankstesnės idėjos dėl programos „Erasmus“. 

Dalyviai pabrėžė, kad šią iniciatyvą reikia padaryti 

įtraukesnę mažas pajamas turintiems studentams. Viena 

iš idėjų – geriau pritaikyti „Erasmus“ stipendijas pagal 

kiekvienos šalies pragyvenimo išlaidas (žr. idėją). 

Šiuo atžvilgiu vienas dalyvis siūlo „Erasmus“ 

stipendijas patikėti skirti paskirties vietos 

universitetui, kad pareiškėjai galėtų kreiptis tiesiogiai 

į savo pasirinktą paskirties vietos universitetą, o ne į 

universitetą, kuriame jie studijuoja (žr. idėją). 

Pabrėžiant informuotumo apie judumo švietimo tikslais 

programų svarbą, norima pagerinti dabartinę programos 

tvarką. Tai rodo ir įvairūs šia tema organizuojami 

renginiai, susiję su pirmiau aptartomis dviem 

idėjomis (žr. renginį). 

Galiausiai, ateities iššūkiams parengto švietimo 

temoje ypač didelės platformos naudotojų paramos 

sulaukęs naujausias pasiūlymas yra Europos 

švietimo planas, t. y. „Europos strategija, skirta 

tiesioginėms investicijoms į švietimo infrastruktūrą 

remti ir švietimo bei mokymosi visą gyvenimą 

prieinamumui, sujungiamumui ir kokybei gerinti“ (žr. 

idėją).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
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17 pav. – Teminės srities „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ idėjų žemėlapis 
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I PRIEDAS. 

Daugiausia paramos ir 

komentarų sulaukusių 

idėjų sąrašas pagal 

teminę sritį 
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Daugiausia komentarų ir paramos sulaukusios idėjos 

pagal teminę sritį (2021 04 19 – 2021 09 07) 

 

 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

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

Parėmimų: 315 

Komentarų: 10 

Idėja. Branduolinės energijos 

skatinimas, kai negalima naudoti 

atsinaujinančiosios energijos (žr. 

idėją) 

Parėmimų: 105 

Komentarų: 146 

Idėja. Sustabdyti visas subsidijas 

iškastiniam kurui (žr. idėją) 

Parėmimų: 264 

Komentarų: 23 

Idėja. Gerinti gamtos, aplinkos, 

biologinės įvairovės ir žmonių 

apsaugą plėtojant pramonines vėjo 

jėgaines Europoje (žr. idėją) 

Parėmimų: 33 

Komentarų: 76 

Idėja. „Euro Trainscanner“ (žr. 

idėją) 

Parėmimų: 157 

Komentarų: 36 

Idėja. Mažinti aplinkos taršą 

pasitelkiant imigracijos politiką 
(žr. idėją) 

Parėmimų: 7 

Komentarų: 64 

Idėja. Padaryti Europos geležinkelių 

tinklą prieinamesnį ir tikslingesnį ES 

vidaus jungtims pakeisti (žr. idėją) 

Parėmimų: 156 

Komentarų: 28 

Idėja. Užtikrinti, kad branduolinė 

energija būtų žaliosios 

transformacijos dėmesio centre (žr. 

idėją) 

Parėmimų: 24 

Komentarų: 57 

 

Idėja. Europos miškų atkūrimas 
(žr. idėją) 

Parėmimų: 138 

Komentarų: 25 

Idėja. Skatinti žmones valgyti 

mažiau mėsos (žr. idėją) 

Parėmimų: 44 

Komentarų: 51 

 

 

 

 

 

 

 

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/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
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/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
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 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

Sveikata Idėja. Moksliškai imlios sveiko 

ilgaamžiškumo technologijos: 

kūrimas ir prieiga (žr. idėją)  

Parėmimų: 429 

Komentarų: 76 

Idėja. Sustabdyti vasaros laiko 

keitimą. Patvirtinti astronomiškai 

teisingą laiką ir neprivalomai įgalioti 

darbo laiką paankstinti 1 valanda (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 34 

Komentarų: 127 

Idėja. Lygios galimybės naudotis 

prieinamomis ir kokybiškomis 

viešosiomis paslaugomis, įskaitant 

sveikatos priežiūros paslaugas (žr. 

idėją)  Parėmimų: 300 

Komentarų: 9 

Idėja. Moksliškai imlios sveiko 

ilgaamžiškumo technologijos: 

kūrimas ir prieiga (žr. idėją)  

Parėmimų: 429 

Komentarų: 76 

Idėja. Lėtinio nuovargio sindromo 

moksliniai tyrimai (Myalgic 

Encefalomyelitis, ME/CFS) (žr. 

idėją) 

 Parėmimų: 215 

Komentarų: 5 

Idėja. Dėmesys moksliniams 

tyrimams kovos su senėjimu ir 

ilgaamžiškumo srityse (žr. idėją)  

Parėmimų: 139 

Komentarų: 31 

Idėja. Dėmesys moksliniams 

tyrimams kovos su senėjimu ir 

ilgaamžiškumo srityse (žr. idėją)  

Parėmimų: 139 

Komentarų: 31 

Idėja. Pasakyti NE skaitmeniniams 

(žaliesiems) skiepų pasams, 

pažymėjimams ir galimiems 

mikroschemų implantams, nes taip 

būtų sukurtos dvi vakcinacija 

grindžiamos piliečių klasės (žr. idėją)  

Parėmimų: 10 

Komentarų: 25 

Idėja. Sutarties pakeitimas siekiant 

sustiprinti ES įgaliojimus sveikatos 

srityje (žr. idėją)  

Parėmimų: 81 

Komentarų: 4 

Idėja. Laiko kaitaliojimą pakeisti 

naujomis laiko juostomis Europoje 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 17 

Komentarų: 13 

 

 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

Tvirtesnė ekonomika, didesnis 

socialinis teisingumas ir aktyvesnis 

darbo vietų kūrimas 

Idėja. Europos socialinių teisių 

ramstis socialinės rinkos 

ekonomikai (žr. idėją)  

Parėmimų: 317 

Komentarų: 21 

Idėja. Visuotinės bazinės pajamos 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 72 

Komentarų: 80 

Idėja. Naujas ES ekonomikos 

modelis ir valdymas (žr. idėją)  

Parėmimų: 311 

Komentarų: 21 

Idėja. Visuotinės bazinės pajamos 

visoje ES, kuriomis užtikrinamas 

kiekvieno asmens pragyvenimas ir 

galimybė dalyvauti visuomenės 

gyvenime (žr. idėją)  

Parėmimų: 218 

Komentarų: 62 

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/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
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/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
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Idėja. Atnaujinta Europos 

visuomenės sutartis siekiant 

teisingo ekonomikos atsigavimo (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 299 

Komentarų: 20 

Idėja. Pradėti kovoti su mokesčių 

rojais ES viduje ir už jos ribų (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 229 

Komentarų: 49 

Idėja. Pradėti kovoti su mokesčių 

rojais ES viduje ir už jos ribų (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 229 

Komentarų: 49 

Idėja. Milijonas naujų Europos 

startuolių iki 2030 m. (žr. idėją)  

Parėmimų: 210 

Komentarų: 47 

 

Idėja. Visuotinės bazinės pajamos 

visoje ES, kuriomis užtikrinamas 

kiekvieno asmens pragyvenimas ir 

galimybė dalyvauti visuomenės 

gyvenime (žr. idėją)  

Parėmimų: 218 

Komentarų: 62 

Idėja. Pasiūlymas dėl miestų 

Europoje, kuriuose būtų kalbama 

angliškai (žr. idėją)   

Parėmimų: 2 

Komentarų: 34 

 

 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

ES vaidmuo pasaulyje Idėja. Europos kariuomenės 

kūrimas (žr. idėją)  

Parėmimų: 396 

Komentarų: 200 

Idėja. Europos kariuomenės 

kūrimas (žr. idėją)  

Parėmimų: 396 

Komentarų: 200 

Idėja. ETUC ragina reformuoti ES 

prekybos ir investicijų politiką ir 

atnaujinti visuotinį daugiašališkumą 

(žr. idėją)  

Parėmimų: 312 

Komentarų: 8 

Idėja. Europos vienijimas. Tęsti ES 

plėtrą (žr. idėją)  

Parėmimų: 167 

Komentarų: 44 

Idėja. Užsienio politika ES 

lygmeniu grindžiama absoliučia 

balsų dauguma, o ne vieningu 

balsavimu (žr. idėją)  

Parėmimų: 224 

Komentarų: 39 

Idėja. Užsienio politika ES 

lygmeniu grindžiama absoliučia 

balsų dauguma, o ne vieningu 

balsavimu (žr. idėją)  

Parėmimų: 224 

Komentarų: 39 

Idėja. Veikti išvien. ES kaip 

pasaulinio masto veikėja (žr. idėją)  

Parėmimų: 213 

Komentarų: 16 

Idėja. Valstybių narių ginkluotųjų 

pajėgų integracija Europos 

lygmeniu (žr. idėją)  

Parėmimų: 15 

Komentarų: 33 

Idėja. Strateginė autonomija (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 191 

Komentarų: 27 

Idėja. Strateginė autonomija (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 191 

Komentarų: 27 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
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/13844
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/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
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 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 

saugumas 

Idėja. Lyčių lygybė (žr. idėją)  

Parėmimų: 309 

Komentarų: 11 

Idėja. Bendros Europos 

kariuomenės kūrimas (žr. idėją)  

Parėmimų: 55 

Komentarų: 176 

Idėja. Stiprinti žmogaus teisių 

priemonių įgyvendinimo galimybes 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 304 

Komentarų: 6 

Idėja. Europos karinė veikla (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 4 

Komentarų: 57 

Idėja. ES turėtų užtikrinti, kad jos 

teritorijoje būtų laikomasi teisinės 

valstybės principo (žr. idėją)  

Parėmimų: 184 

Komentarų: 19 

Idėja. Si vis pacem, para bellum: 

2022 m. ES gynybos ir atgrasymo 

tikslų nustatymas (žr. idėją)  

Parėmimų: 3 

Komentarų: 30 

Idėja. Mūsų pagrindinių vertybių 

apsauga. Demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių 

mechanizmas (žr. idėją)  

Parėmimų: 182 

Komentarų: 13 

Idėja. Rytų Europos klausimas (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 19 

Komentarų: 22 

Idėja. Objektyvi, įrodymais 

pagrįsta informacija apie 

esperanto kalbą! Vienodos teisės 

kalbantiems esperanto kalba! (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 93 

Komentarų: 18 

Idėja. Išjungimas: EURATOMAS. 

Branduolinės pramonės apsaugos 

ir finansavimo susitarimo 

nutraukimas. Tikro žaliojo kurso ir 

sąžiningos energetikos pertvarkos 

link (žr. idėją)  

Parėmimų: 32 

Komentarų: 22 

 

 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

Skaitmeninė transformacija Idėja. Sąžininga skaitmenizacija 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 337 

Komentarų: 28 

Idėja. Europos piliečių 

informavimo platforma (EU-CAP) 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 0 

Komentarų: 81 

Idėja. Viešoji parama atvirojo 

kodo programinei ir aparatinei 

įrangai (žr. idėją)  

Parėmimų: 137 

Komentarų: 9 

Idėja. Uždrausti kriptovaliutas (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 13 

Komentarų: 40 

Idėja. Lustų gamyba Europoje (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 102 

Idėja. Atvirojo kodo programinės 

įrangos palaikytojų visuotinės 

bazinės pajamos (žr. idėją)  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
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/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
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/1364
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Komentarų: 30 Parėmimų: 48 

Komentarų: 33 

Idėja. „Kickstarter“ turėtų būti 

vienodai prieinamas visiems ES 

piliečiams (žr. idėją)  

Parėmimų: 96 

Komentarų: 11 

Idėja. Lustų gamyba Europoje (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 102 

Komentarų: 30 

Idėja. BDAR: atsisakyti asmens 

duomenų rinkimo turėtų būti bent 

jau taip pat paprasta, kaip ir su juo 

sutikti (žr. idėją)  

Parėmimų: 86 

Komentarų: 5 

Idėja. Sąžininga skaitmenizacija 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 337 

Komentarų: 28 

 

 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

Europos demokratija Idėja. Piliečių dalyvavimu 

grindžiamos Europos demokratijos 

reformų planas (žr. idėją)  

Parėmimų: 540 

Komentarų: 37 

Idėja. Mums reikia bendros 

Europos kalbos (žr. idėją)  

Parėmimų: 107 

Komentarų: 167 

Idėja. Kartu – stipresni. 

Demokratinė Europos federacija 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 488 

Komentarų: 133 

Idėja. Kartu – stipresni. 

Demokratinė Europos federacija 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 488 

Komentarų: 133 

Idėja. Tikrieji Europos Parlamento 

rinkimai: tarpvalstybiniai visos ES 

rinkimų sąrašai (žr. idėją)  

Parėmimų: 377 

Komentarų: 89 

Idėja. Tiesiogiai renkamas 

Europos Sąjungos prezidentas (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 185 

Komentarų: 94 

Idėja. Socialinės pažangos 

protokolas (žr. idėją)  

Parėmimų: 326 

Komentarų: 14 

Idėja. Tikrieji Europos Parlamento 

rinkimai: tarpvalstybiniai visos ES 

rinkimų sąrašai (žr. idėją)  

Parėmimų: 377 

Komentarų: 89 

Idėja. Geresnis sprendimų 

priėmimas siekiant teisingesnės 

Europos (žr. idėją))  

Parėmimų: 321 

Komentarų: 14 

Idėja. Europos demokratija 

prasideda bendra kalba: esperanto 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 31 

Komentarų: 86 

 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

Migracija Idėja. Bendra migracijos ir 

prieglobsčio politika, grindžiama 

pagarba teisėms ir lygiu traktavimu 
(žr. idėją)  

Idėja. Daugiau jokios imigracijos 

iš ne Europos ar kitų, nei 

išsivysčiusios, valstybių (žr. idėją)  

Parėmimų: 95 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
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Parėmimų: 323 

Komentarų: 15 

Komentarų: 106 

Idėja. Daugiau jokios imigracijos iš 

ne Europos ar kitų, nei 

išsivysčiusios, valstybių (žr. idėją)  

Parėmimų: 95 

Komentarų: 106 

Idėja. Leidimų neturinčių 

prieglobsčio prašytojų ir (arba) 

migrantų išsiuntimas  (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 33 

Komentarų: 69 

Idėja. Migracija ir integracija (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 64 

Komentarų: 56 

Idėja. Migracija ir integracija (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 64 

Komentarų: 56 

Idėja. Išsiuntimas iš ES (žr. idėją)  

Parėmimų: 60 

Komentarų: 30 

Idėja. Suteikti Jungtinės 

Karalystės piliečiams, 

gyvenantiems ES šalyse, visoje ES 

galiojančias teises (žr. idėją)  

Parėmimų: 12 

Komentarų: 35 

Idėja. Europos liberalaus jaunimo 

(LYMEC) politinių prioritetų 

vizija – prieglobstis ir migracija (žr. 

idėją)  

Parėmimų: 52 

Komentarų: 1 

Idėja. Irenäus Eibl-Eibesfeldt. 21-

ojo amžiaus eksperimentas su 

žmonėmis (žr. idėją)  

Parėmimų: 2 

Komentarų: 33 

 

 Daugiausia paramos Daugiausia komentarų 

Švietimas, kultūra, jaunimas ir 

sportas 

Idėja. ES reikia gerinti kalbų 

mokymąsi (žr. idėją)   

Parėmimų: 322 

Komentarų: 77 

Idėja. ES reikia gerinti kalbų 

mokymąsi (žr. idėją)  

Parėmimų: 322 

Komentarų: 77 

Idėja. Jaunimas. ES negali 

finansuoti nesaugumo (žr. idėją)  

Parėmimų: 315 

Komentarų: 7 

Idėja. Kalbų mokymas Europoje 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 126 

Komentarų: 53 

Idėja. Mokymasis visą gyvenimą ir 

teisė į mokymą turi būti užtikrinti 

visiems Europoje (žr. idėją)  

Parėmimų: 313 

Komentarų: 12 

Idėja. Esperanto – tarptautinė 

pagalbinė kalba (žr. idėją)  

Parėmimų: 67 

Komentarų: 48 

Idėja. Įsteikime Europos 

visuomeninį transliuotoją (žr. idėją)  

Parėmimų: 166 

Komentarų: 34 

Idėja. Laimingesni kalbų 

besimokantys žmonės, sėkmingesni 

kalbų mokytojai (žr. idėją)  

Parėmimų: 45 

Komentarų: 35 

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/110
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/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
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/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
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Idėja. Kalbų mokymas Europoje 
(žr. idėją)  

Parėmimų: 126 

Komentarų: 53 

Idėja. Įsteikime Europos 

visuomeninį transliuotoją (žr. idėją)  

Parėmimų: 166 

Komentarų: 34 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
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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. 

 Parėmimų skaitiniai duomenys: parėmimai yra 

panašūs į „patinka“ ar teigiamo vertinimo 

paspaudimus socialinėje žiniasklaidoje. Jie padeda 

parodyti dalyvių susidomėjimą ir apskritai 

palankumą idėjai, ir nenurodo, ar idėjai 

prieštaraujama. Todėl parėmimų skaičius savaime 

nėra bendro pritarimo idėjai rodiklis, o tik vienas 

iš daugelio aspektų, į kurį atsižvelgiama 

analizuojant teikinius platformoje. Skaitinius 

duomenis sudaro parėmimų skaičius – bendrai, 

pagal įvairias temines sritis ir susijusių su 

konkrečia idėja (taip pat naudojamas idėjoms 

surikiuoti pagal parėmimų skaičių). 

 Dalyvių komentarų skaitiniai duomenys: analizė 

taip pat apima dalyvių komentarų, parašytų apie 

vienas kito idėjas, skaičių, nes jie nurodo aktyvaus 

įsitraukimo svarstant idėją lygį. Kalbant apie 

komentarų turinį, jais gali būti išreiškiami įvairūs 

II priedas. Metodika 
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atsiliepimai – nuo neutralių iki rodančių pritarimą 

arba visišką nepritarimą. Tai matyti kokybinėje 

analizėje (žr. žemiau). 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 (šiuo metu ją 

pateikia apie 71 % 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 atvejais galima 

nurodyti tik buveinės šalį.  

Siekiant apžvelgti platformos turinį, ataskaitoje daugiausia 

dėmesio skiriama idėjų ir komentarų kokybinei analizei. 

Temos ir kai kuriais atvejais potemės nustatomos iš anksto 

nustatytose teminėse srityse. 

Praktiškai kiekvienoje teminėje srityje tyrėjų grupė, 

naudodama kompiuterinę grupavimo priemonę, rankiniu 

būdu atliko teksto analizę ir sugrupavo visas siūlomas 

idėjas. Vėliau tyrėjų grupė perskaitė nustatytos grupės 

idėjas ir komentarus, kad pateiktų bendrų temų ir galimų 

potemių santrauką, ir atkreipė dėmesį į skirtumus ir 

punktus, dėl kurių galimai nesutariama komentarų 

skirsniuose.  

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, kuriose aprašomas konkretus pasiūlymas arba 

pateikiama gera bendro pobūdžio argumentų dėl nustatytos 

temos ar potemės santrauka.  

Teminės srities suskirstymas į temas ir potemes ar idėjas 

vizualiai pavaizduotas atitinkamame idėjų žemėlapyje. 
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