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FORUMO PRIIMTOS REKOMENDACIJOS (TURĖS BŪTI PATEIKTOS PLENARINĖJE
SESIJOJE)

1 kryptis. Teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas

1.1 pokryptė. Nediskriminavimas / 1.2 pokryptė. Lyčių lygybė

1. „Rekomenduojame ES nustatyti kovos su diskriminacija darbo rinkoje
kriterijus (kvotas jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms, moterims,
mažumoms). Jei įmonės atitinka kriterijus, jos gauna subsidijas arba mokesčių
lengvatas.
Rekomenduojame didinti darbuotojų informuotumą apie:

● viršvalstybines ir nacionalines institucijas (pvz., profesines sąjungas);
● mechanizmus, kuriais užtikrinama, kad įmonės laikytųsi galiojančių

nediskriminavimo darbo vietoje taisyklių;
● darbo rinkoje diskriminuojamų socialinių grupių (jaunimo, vyresnio

amžiaus žmonių, moterų, mažumų atstovų) kvalifikacijos kėlimo programas.

Rekomenduojame priimti dviejų etapų ES teisės aktą. Pirma, numatyti
subsidijas samdant tam tikrų kategorijų, kurios gali būti diskriminuojamos,
darbuotojus. Antra, teisės aktai darbdaviai turėtų būti įpareigoti įdarbinti
tokių grupių atstovus minimaliam laikotarpiui.“

Taip yra todėl, kad ES yra atsakinga už pusiausvyros tarp laisvosios rinkos
interesų ir pažeidžiamų kategorijų asmenų, kuriuos būtina apsaugoti pagal teisės
aktus, apsaugos išlaikymą. Nevienalytės grupės yra pageidautinos įmonėms, nes
jose esama įvairių kvalifikacijų. Subsidijos yra papildoma paskata, kurią reikia
suteikti bendrovėms.

2. „Rekomenduojame ES sukurti skatinamąją programą, kurią įgyvendinant
būtų sudaromos palankesnės sąlygos įperkamų darželių ir žaidimų aikštelių
kūrimui didelėse ir mažose įmonėse. Bendros priemonės taip pat yra
perspektyvi galimybė mažesnėms įmonėms gauti subsidiją.
Rekomenduojame, kad ES priverstų įmones kurti darželius proporcingai
darbuotojų skaičiui.“
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Rekomenduojame tai todėl, kad suderinus šeimos ir profesinį gyvenimą pagerėja
darbo rezultatai, sumažėja nedarbą ir tėvams, ypač moterims, suteikiama
galimybė tęsti karjerą. Pabrėžiant socialinį aspektą, siūlomu sprendimu
užtikrinamas vaikų saugumas ir sumažinamas tėvų nerimas.

1.3 pokryptė. Žmogaus teisių ir gamtos bei gyvūnų teisių apsauga

3. „Rekomenduojame apsaugoti gyvūnų gerovę ir tvarumą ūkininkaujant, iš
dalies pakeičiant Direktyvą 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos.
Turi būti apibrėžti išsamesni minimalūs kriterijai. Jie turėtų būti konkretūs,
išmatuojami ir įvykdytini per nustatytą laiką. Minimalūs kriterijai turėtų būti
nustatyti taip, kad užtikrintų aukštesnius gyvūnų gerovės standartus ir kartu
leistų pereiti prie klimato ir aplinkos tvarumo bei ekologinio žemės ūkio. “

Mes, piliečiai, manome, kad svarbu turėti griežtesnius minimaliuosius
standartus, kurie gyvulininkystės srityje turi būti suderinti visoje ES. Žinome, kad
dėl perėjimo gali kilti problemų kai kuriuose žemės ūkio sektoriuose, kurie gauna
subsidijas, ir tuose, kurie pereina prie ekologinio ir tvaraus ūkininkavimo. Tačiau
manome, kad labai svarbu užtikrinti, kad šis perėjimas įvyktų.

4. „Rekomenduojame skatinti labiau aplinką ir klimatą tausojantį žemės ūkį
Europoje ir visame pasaulyje, apmokestinant visus neigiamus išmetamuosius
teršalus, pesticidus, neatsakingą vandens naudojimą ir t. t., atsižvelgiant į jų
poveikį aplinkai. Muitai, taikomi visoms į ES importuojamoms žemės ūkio
prekėms, turi panaikinti trečiųjų šalių, neturinčių tokių pačių standartų kaip
ES, konkurencinį pranašumą. Siekiant skatinti gyvūnams palankų žemės ūkį,
rekomenduojame apmokestinti teršalų kiekį, išmetamą vežant gyvūnus
dideliais atstumais.“

Manome, kad sukūrus tokią sistemą bus galima remti perėjimą prie klimatui ir
aplinkai palankaus žemės ūkio.

5. „Atsižvelgiant į daugelį melagingų naujienų, rekomenduojame skatinti
labiau nepriklausomą, objektyvią ir subalansuotą nušvietimą žiniasklaidoje: 1.
ES lygmeniu parengiant minimaliųjų standartų direktyvą dėl žiniasklaidos
nepriklausomumo; 2. ES lygmeniu skatinant visų piliečių gebėjimų naudotis
žiniasklaidos priemonėmis ugdymą.“
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ES turi parengti direktyvą, kuri užtikrintų žiniasklaidos nepriklausomumą ir
žodžio laisvę.

6. „Rekomenduojame nutraukti masinės žemės ūkio gamybos subsidijavimą,
jei taip nėra remiamas perėjimas prie klimato bei aplinkos apsaugos požiūriu
tvaraus ir ekologiško žemės ūkio. Vietoj to rekomenduojame perorientuoti
subsidijas tvariam perėjimui remti.“

Užuot subsidijavus masinio ūkininkavimo žemės ūkio sektorių, subsidijos turėtų
būti nukreiptos į ūkius, kurie pereina prie naujų minimaliųjų gyvūnų gerovės
standartų.

1.4 pokryptė. Teisė į privatų gyvenimą

7. „Rekomenduojame, kad subjektai, kurie tvarko asmens duomenis, būtų
licencijuojami ES lygmeniu. Šiems subjektams taip pat taikomas
nepriklausomas metinis išorės duomenų apsaugos auditas. Šie subjektai
baudžiami už duomenų apsaugos pažeidimus proporcingai jų metinei
apyvartai griežčiau nei pagal galiojančius teisės aktus.  Licencija turėtų būti
panaikinta po dviejų pažeidimų iš eilės ir iš karto po sunkaus pažeidimo.“

Visa tai rekomenduojame todėl, kad galiojančių reglamentų (BDAR) nepakanka,
o subjektai turi būti geriau stebimi ir baudžiami, siekiant užtikrinti, kad jie
nepažeistų duomenų apsaugos ir teisės į privatų gyvenimą.

8. „Rekomenduojame stiprinti ES kompetenciją šiose srityse: 1) švietimas
duomenų apsaugos klausimais, 2) informuotumo didinimas duomenų
apsaugos klausimais ir 3) nepilnamečių asmens duomenų apsauga.
Rekomenduojame BDAR nustatyti aiškesnes ir griežtesnes nepilnamečių
duomenų tvarkymo taisykles, įskaitant sutikimo taisykles, amžiaus patikrą ir
teisėtų globėjų vykdomą kontrolę. Taip pat rekomenduojame BDAR nustatyti
specialią neskelbtinų nepilnamečių duomenų (pvz., teistumo, sveikatos
informacijos, nuogumo) kategoriją, kad nepilnamečiai būtų apsaugoti nuo bet
kokios formos prievartos ir diskriminacijos.“

Ši rekomendacija reikalinga todėl, kad nepilnamečiai yra ypač pažeidžiami dėl
duomenų apsaugos ir privatumo pažeidimų, o šiuo metu plačioji visuomenė,
ypač nepilnamečiai, mokytojai ir teisėti globėjai, nėra pakankamai informuoti
apie duomenų apsaugą. Visi jie turi išmokti naudotis internetinėmis ir
neinternetinėmis su duomenimis susijusiomis paslaugomis ir kaip apsaugoti
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vaikų teises į privatų gyvenimą. Be to, teisėti globėjai dažnai gali sutikti, kad
vaikų duomenys būtų tvarkomi, ne iki galo žinodami ar informuoti, be to, vaikai
gali suklastoti tėvų sutikimą. Galiausiai, ne mažiau svarbu yra tai, kad ši
rekomendacija yra būtina todėl, kad nėra tinkamos ES masto informavimo apie
duomenų apsaugą kampanijos, konkrečiai skirtos nepilnamečiams, teisėtiems
globėjams ir mokytojams, nepaisant jos esminės svarbos.

9. „Rekomenduojame įdiegti standartizuotą privatumo politiką ir lengvai
suprantamas, glaustas ir patogias naudoti sutikimo formas, kuriose būtų
aiškiai nurodyta, koks duomenų tvarkymas yra griežtai būtinas ir koks
neprivalomas. Rekomenduojame, kad sutikimas būtų atsiimamas lengvai,
greitai ir visam laikui. Rekomenduojame uždrausti subjektams apriboti savo
paslaugas daugiau nei būtina, jei nėra sutikimo dėl neprivalomo duomenų
tvarkymo.“

Rekomenduojame tai todėl, kad dabartinės ES taisyklės nėra pakankamai
tikslios, sutikimo atšaukimas yra ilgas, laikinas ir sudėtingas, taip pat todėl, kad
subjektai nėra suinteresuoti siūlyti savo paslaugas piliečiams, kurie susigrąžina
savo duomenų apsaugos teises.

2 kryptis. Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga

2.1 pokryptė. Teisinės valstybės apsauga

10. „Rekomenduojame iš dalies pakeisti Sąlygų reglamentą (2020/2092,
priimtą 2020 m. gruodžio 16 d.), kad jis būtų taikomas visiems teisinės
valstybės principo pažeidimams, o ne tik pažeidimams, darantiems poveikį ES
biudžetui.“

Pagal Sąlygų reglamentą leidžiama sustabdyti ES lėšų skyrimą valstybėms
narėms, kurios pažeidžia teisinės valstybės principą. Tačiau pagal dabartines
formuluotes jis taikomas tik pažeidimams, kurie daro arba gali padaryti poveikį
ES biudžetui. Be to, pagal dabartines Sąlygų reglamento formuluotes savaime
apsaugomas ES biudžetas ir ES institucijos, o ne atitinkamų valstybių narių
piliečiai. Todėl rekomenduojame pakeisti dabartinį reglamento tekstą, kad jis
apimtų visus teisinės valstybės principo pažeidimus.
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11. „Rekomenduojame ES kasmet rengti konferencijas teisinės valstybės
klausimais po to, kai skelbiama metinė teisinės valstybės principo taikymo
ataskaita (Komisijos mechanizmas, skirtas stebėti, kaip valstybės narės laikosi
teisinės valstybės principų). Valstybės narės turėtų būti įpareigotos į
konferenciją siųsti socialiniu požiūriu įvairias nacionalines delegacijas, kuriose
dalyvautų ir piliečiai, ir valstybės tarnautojai.“

Ši konferencija skatintų ES piliečių dialogą teisinės valstybės klausimais, taip pat
piliečių ir ekspertų, rengiančių metines teisinės valstybės principo taikymo
ataskaitas, dialogą. Manome, kad abipusio įvertinimo ir dalijimosi atmosferoje
dalyviai gali grįžti į gimtąją šalį pasisėmę geriausios patirties pavyzdžių ir idėjų.
Be to, ši konferencija užtikrintų informuotumą ir padėtų geriau suprasti teisinės
valstybės principą ir metinės teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos
išvadas bei procesą. Taip pat būtų atkreiptas žiniasklaidos dėmesys, o piliečiai
galėtų pasidalyti savo patirtimi ir palyginti ją su ataskaitoje pateiktais
duomenimis.

2.2 pokryptė. Demokratijos apsauga ir stiprinimas / 2.4 pokryptė. Žiniasklaida ir
dezinformacija

12. „Rekomenduojame, kad ES griežčiau užtikrintų konkurencijos taisyklių
žiniasklaidos sektoriuje vykdymą, kad žiniasklaidos pliuralizmas būtų
apsaugotas visose valstybėse narėse. ES turėtų užkirsti kelią didelėms
žiniasklaidos monopolijoms ir politinio žiniasklaidos priemonių valdybų
skyrimo procesams. Taip pat rekomenduojame, kad būsimame ES
žiniasklaidos laisvės akte būtų numatytos taisyklės, kuriomis politikams būtų
užkirstas kelias turėti žiniasklaidos priemonių arba daryti didelę įtaką jų
turiniui.“

Rekomenduojame tai padaryti todėl, kad ES konkurencijos taisyklių vykdymo
užtikrinimas skatina pliuralistinę žiniasklaidos aplinką, kurioje piliečiai gali
rinktis. Kadangi Komisija šiuo metu rengia teisės aktą (Žiniasklaidos laisvės aktą)
dėl ES žiniasklaidos rinkos vientisumo, šiame teisės akte taip pat turėtų
atsispindėti, kad žiniasklaidos priemonės neturėtų priklausyti politikams arba
būti jų įtakojamos.

2.3 pokryptė. Saugumas

13. „Rekomenduojame ES institucijoms aktyviau naudotis visomis turimomis
priemonėmis, įskaitant nacionalinius kibernetinio saugumo centrus ir Europos
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Sąjungos kibernetinio saugumo agentūrą (ENISA), siekiant apsaugoti asmenis,
organizacijas ir institucijas nuo naujų grėsmių, kylančių dėl kibernetinio
saugumo pažeidimų ir dirbtinio intelekto naudojimo kriminaliniais tikslais. Be
to, rekomenduojame, kad iš Europos ir jos agentūrų gauti nurodymai būtų
tinkamai įgyvendinami ir platinami visose valstybėse narėse.“

Rekomenduojame tai todėl, kad piliečiai jaučiasi bejėgiai ir nežino, ką Europos
Sąjunga daro kovodama su šiomis grėsmėmis. Rekomenduojame tai todėl, kad
šios grėsmės kelia didelį susirūpinimą dėl nacionalinio ir Europos saugumo.
Rekomenduojame tai todėl, kad Europa turėtų būti tikra šios srities naujovių
kūrėja.

14. „Rekomenduojame, kad santykiuose su jai nepriklausančiomis šalimis
Europos Sąjunga pirmiausia stiprintų bendras demokratines vertybes savo
viduje. Rekomenduojame, kad tik tai pasiekusi Europos Sąjunga galėtų būti
mūsų demokratinio modelio ambasadore tose šalyse, kurios yra pasirengusios
ir nori jį įgyvendinti per diplomatiją ir dialogą.“

Rekomenduojame tai todėl, kad turime žiūrėti į vidų prieš žiūrėdami į išorę. Nes
Europa gali ir turėtų padėti valstybėms narėms stiprinti savo demokratiją. Todėl,
kad būtent rodydami pavyzdį ir remdami ES nepriklausančių šalių pastangas
siekti demokratijos, mes apsaugome save.

3 kryptis. ES reformavimas

3.1 pokryptė. Institucinė reforma

15. „Rekomenduojame pakeisti ES institucijų pavadinimus, kad būtų
patikslintos jų funkcijos. Pavyzdžiui, Europos Sąjungos Taryba galėtų būti
vadinama Europos Sąjungos Senatu. Europos Komisija galėtų būti vadinama
Europos Sąjungos vykdomąja komisija.“

Rekomenduojame tai todėl, kad šiuo metu piliečiams sunku suprasti kiekvienos
Europos Sąjungos institucijos vaidmenį ir funkcijas. Jų pavadinimai neatspindi jų
funkcijų. Negalima tikėtis, kad piliečiai atskirs Europos Sąjungos Tarybą, Europos
Vadovų Tarybą ir Europos Tarybą. Svarbu vengti sutapimo.

16. „Rekomenduojame priimti rinkimų į Europos Parlamentą teisės aktą,
kuriame būtų suderintos rinkimų sąlygos (balsavimo amžius, rinkimų data,
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reikalavimai rinkimų apylinkėms, kandidatams, politinėms partijoms ir jų
finansavimui). Europos piliečiai turėtų turėti teisę balsuoti už skirtingas
Europos Sąjungos lygmens partijas, kurių kiekvieną sudaro kandidatai iš
daugelio valstybių narių. Per pakankamą pereinamąjį laikotarpį piliečiai vis dar
galėtų balsuoti ir už nacionalines, ir už tarpvalstybines partijas.“

Rekomenduojame tai todėl, kad Europos Sąjunga turi puoselėti vienybės
jausmą, kurį būtų galima pasiekti iš tikrųjų vieningais Europos Parlamento
rinkimais. Rengiant tokius bendrus rinkimus Europos Parlamento nariai bus
laikomi atsakingais, o rinkimų kampanijoje daugiausia dėmesio bus skiriama
bendroms Europos temoms.

3.2 pokryptė. Sprendimų priėmimas

17. „Rekomenduojame sukurti internetinę platformą, kurioje piliečiai galėtų
rasti ir prašyti patikrinti faktus. Platforma turėtų būti aiškiai susieta su ES
institucijomis, turėtų būti suskirstyta pagal temas ir lengvai prieinama (pvz.,
turėtų veikti speciali telefono linija). Piliečiai turėtų turėti galimybę užduoti
kritinius klausimus ekspertams (pvz., akademinio pasaulio atstovams,
žurnalistams) ir gauti faktinius atsakymus su nurodytais šaltiniais.“

Laisva prieiga prie faktinės informacijos yra didžiausia vertybė mūsų visuomenei,
kad piliečiai būtų gerai informuoti ir apsaugoti nuo melagingų naujienų ir
dezinformacijos. Mums reikia patikimo ir nepriklausomo informacijos šaltinio,
kurio neveiktų politiniai, ekonominiai ir nacionaliniai interesai. Be to, platforma
gali būti tiltas (t. y. tiesioginis ryšys) tarp piliečių ir ES.

18. „Rekomenduojame išskirtiniais atvejais surengti visos ES referendumą
visiems Europos piliečiams itin svarbiais klausimais. Referendumą turėtų
inicijuoti Europos Parlamentas ir jis turėtų būti teisiškai privalomas.“

ES piliečiai turėtų daryti didesnę tiesioginę įtaką priimant svarbius sprendimus
ES masto klausimais. Tačiau referendumai turėtų būti rengiami tik išskirtinėmis
aplinkybėmis, nes išlaidos yra per didelės, kad juos būtų galima rengti reguliariai.
Žinome, kad šiai rekomendacijai įgyvendinti gali reikėti pakeisti Sutartį ir
pritaikyti nacionalines konstitucijas.

19. „Rekomenduojame sukurti daugiafunkcę skaitmeninę platformą, kurioje
piliečiai galėtų balsuoti internetiniuose rinkimuose ir apklausose. Piliečiai
turėtų turėti galimybę pateikti savo argumentus dėl savo balsavimo svarbiais
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klausimais ir Europos institucijų pateiktų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra
priimamų teisės aktų. Platforma turėtų būti saugi, plačiai prieinama ir labai
matoma kiekvienam piliečiui.“

Šios platformos tikslas – padidinti dalyvavimą Europos politikoje ir sudaryti
geresnes sąlygas piliečiams dalyvauti konsultacijų ir balsavimo procesuose.
Esamos priemonės ir procesai nėra pakankamai matomi, todėl šioms
skirtingoms funkcijoms atlikti mums reikia naujos integruotos priemonės.
Didesnis dalyvavimas lemia geresnius sprendimus, didesnį Europos piliečių
pasitikėjimą ir apskritai geresnį Europos Sąjungos veikimą.

20. „Rekomenduojame iš naujo įvertinti balsavimo sistemas ES institucijose,
daugiausia dėmesio skiriant vieningo balsavimo klausimui. Balsavimo „svoris“
turėtų būti apskaičiuojamas sąžiningai, kad būtų apsaugoti mažų šalių
interesai.“

Vieningas balsavimas kelia didelį iššūkį sprendimų priėmimui ES. Dėl didelio
valstybių narių skaičiaus labai sunku pasiekti susitarimą. Prireikus Europos
sutartys turėtų būti keičiamos, kad vieningo balsavimo klausimas būtų
išspręstas.

3.3 pokryptė. Glaudesnė integracija

21. „Rekomenduojame ES daryti viešąsias investicijas, kurios padėtų kurti
tinkamas darbo vietas ir pagerinti bei suderinti gyvenimo kokybę visoje ES,
tarp valstybių narių ir valstybėse narėse (t. y. regioniniu lygmeniu).
Įgyvendinant viešąsias investicijas reikia užtikrinti priežiūrą, skaidrumą ir
veiksmingą bendravimą su piliečiais, taip pat sudaryti sąlygas piliečiams
stebėti visą investavimo procesą. Investicijos į gyvenimo kokybę apima
švietimą, sveikatos priežiūrą, būstą, fizinę infrastruktūrą, pagyvenusių asmenų
ir neįgaliųjų priežiūrą, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės poreikius.
Papildomomis investicijomis turėtų būti siekiama sukurti tinkamą profesinio
ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, kad būtų sudarytos sąlygos sveikam
gyvenimo būdui.“

Rekomenduojame tai todėl, kad gyvenimo lygio suderinimas ES mastu pagerins
ekonominę pažangą visoje ES, o tai padės sukurti vieningą ES. Tai pagrindinis
tolesnės ES integracijos rodiklis. Nors kai kurie iš šių mechanizmų jau veikia,
manome, kad dar yra kur tobulėti.
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22. „Rekomenduojame pagal tam tikrus ekonominius ir gyvenimo kokybės
rodiklius visoms valstybėms narėms nustatyti bendrą pagrindą, kad būtų
vienodos galimybės ir kad visi būtų vienodo lygio, kad būtų pasiekta bendra
ekonominė struktūra. Svarbu, kad nustatant bendrą pagrindą būtų laikomasi
aiškaus ir realistiško tvarkaraščio, kurį ekspertams rekomendavus nustato
institucijos. Taip pat reikėtų konsultuotis su ekspertais, kaip turėtų atrodyti
tokia bendra ekonominė struktūra. Taip pat svarbu, kad rodikliai,
apibrėžiantys bendrą pagrindą, būtų tiksliau apibrėžti pasitelkiant ekspertus.“

Rekomenduojame tai todėl, kad, jei ES bus teisinga, Europa bus vieningesnė. Kad
ji būtų teisinga, turime pasiūlyti lygias galimybes ir bendrą pagrindą visai ES.
Bendrą ekonominę struktūrą galima pasiekti tik sukūrus bendrą pagrindą.

23. „Rekomenduojame apmokestinti dideles korporacijas ir jų pajamas, kad
taip būtų prisidedama prie viešųjų investicijų, o mokesčius naudoti
investicijoms į kiekvienos šalies švietimą ir plėtrą (MTP, stipendijos –
„Erasmus“ ir kt.). Taip pat svarbu sutelkti dėmesį į mokesčių rojų panaikinimą
ES.“

Rekomenduojame tai todėl, kad tai padės užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir
mokesčių rojų kūrimui, taip pat padės užtikrinti teisės aktų laikymąsi.

4 kryptis. Europinės tapatybės kūrimas

4.1 pokryptė. Švietimas demokratijos klausimais

24. „Rekomenduojame, kad švietimu demokratijos klausimais Europos
Sąjungoje turėtų būti stengiamasi pagerinti ir pasiekti minimalų žinių lygį
visose valstybėse narėse. Toks švietimas turėtų apimti demokratinius procesus
ir bendrąją informaciją apie ES, kuri turėtų būti dėstoma visose ES valstybėse
narėse, bet tuo neapsiriboti. Toks švietimas turėtų būti praturtintas įvairiomis
demokratinio proceso mokymo koncepcijomis, kurios turėtų būti įtraukiančios
ir atitinkančios amžių.“

Ši rekomendacija ir ją pagrindžiančios priežastys yra svarbios, nes ją įgyvendinus
Europos Sąjungos gyvenimas taps darnesnis ir demokratiškesnis. Siūlomas toks
pagrindimas: jaunimas būtų informuojamas apie demokratinius procesus; toks
švietimas galėtų apriboti populizmą ir dezinformaciją viešose diskusijose; būtų
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mažiau diskriminuojama; galiausiai, piliečiai būtų šviečiami ir įtraukiami į
demokratiją ne tik dėl jų pareigos balsuoti.

25. „Rekomenduojame toliau plėtoti, tobulinti ir padaryti prieinamesnes
esamas ir naujas vertimo technologijas, tokias kaip dirbtinis intelektas, kad
būtų sumažinami kalbos barjerai ir sustiprinama bendra tapatybė ir
demokratija Europos Sąjungoje.“

Ši rekomendacija ir ją pagrindžiančios priežastys yra svarbios, nes ją įgyvendinus
pagerės visų valstybių narių piliečių bendravimas ir taip bus galima sukurti
bendrą europinę tapatybę.

26. „Rekomenduojame, kad patikrinama informacija būtų suprantama ir
lengvai prieinama piliečiams per mobiliąją programėlę, siekiant padidinti
skaidrumą, viešą svarstymą ir demokratiją. Šioje programėlėje galėtų būti
skleidžiama informacija, pavyzdžiui, apie teisės aktus, diskusijas ES viduje,
sutarčių pakeitimus ir t. t.“

Ši rekomendacija ir ją pagrindžiančios priežastys yra svarbios, nes ją įgyvendinus
atitinkamų valstybių narių piliečiams bus lengviau bendrauti turint daugiau
informacijos ir naudojantis programėle, kuri galėtų atlikti daug įvairių funkcijų.
Ši programėlė turėtų būti sukurta taip, kad būtų aktuali visiems, toliau skatintų
smalsumą, o techninė informacija taptų prieinamesnė ir patrauklesnė.
Programėlė turėtų būti suvokiama kaip papildomas šaltinis, iš kurio platinama
informacija, kurią ES oficialiai tiesiogiai patikrino, kad būtų didinamas
pasitikėjimas bei skaidrumas viešosiose diskusijose ir padedama kurti bendrą
europinę tapatybę.

4.2 pokryptė. Europos vertybės ir tapatybė

27. „Rekomenduojame, kad ES sukurtų specialų fondą, skirtą ES piliečių
bendravimui internetu ir ne internetu (t. y. mainų programoms, forumams,
susitikimams) trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais, kad būtų stiprinama europinė
tapatybė. Dalyviai turėtų atstovauti ES visuomenei, sudarant tikslines grupes
pagal įvairius kriterijus, t. y. demografinius, socialinius ir ekonominius bei
profesinius. Šio fondo tikslai turi būti aiškiai apibrėžti, kad būtų skatinama
europinė tapatybė, o fondas turi būti reguliariai vertinamas.“

Rekomenduojame tai todėl, kad toks bendravimas leidžia piliečiams dalytis
idėjomis, o ilgesnis keitimasis mintimis leidžia jiems suprasti skirtingas kultūras
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ir dalytis patirtimi, įskaitant profesinę praktiką. ES fondas reikalingas, nes
svarbu, kad jame galėtų dalyvauti visi, įskaitant tuos, kurie paprastai
nedalyvauja.

28. „Rekomenduojame, kad ES skubiai investuotų į kovą su dezinformacija,
remdama esamas organizacijas ir iniciatyvas, kaip antai Kovos su
dezinformacija praktikos kodeksą ir Europos skaitmeninės žiniasklaidos
stebėjimo centrą, ir panašias iniciatyvas valstybėse narėse. Atsakomosios
priemonės galėtų būti faktų tikrinimas, informuotumo apie dezinformaciją
didinimas, lengvai prieinamų statistinių duomenų teikimas, tinkamos
sankcijos tiems, kurie skleidžia dezinformaciją, remiantis teisine sistema, ir
kova su dezinformacijos šaltiniais.“

Ši rekomendacija yra svarbi, nes klaidinga informacija ir dezinformacija,
sklindanti ES viduje ir už jos ribų, sukelia konfliktų tarp ES piliečių, poliarizuoja
visuomenę, kelia pavojų demokratijai ir kenkia ekonomikai. Atsižvelgiant į
temos sudėtingumą, reikalingi dideli žmogiškieji ir finansiniai ištekliai.

29. „Rekomenduojame 1) padidinti ES ir jos piliečių bendravimo internetu ir
ne internetu dažnumą (pvz., tiesiogiai klausiant piliečių apie ES reikalus ir
sukuriant patogią naudoti platformą, siekiant užtikrinti, kad visi piliečiai
galėtų susisiekti su ES institucijomis ir ES pareigūnais), ir 2) siekiant užtikrinti,
kad piliečiai galėtų dalyvauti ES politikos formavimo procese, pareikšti savo
nuomonę ir gauti grįžtamąją informaciją, rekomenduojame parengti ES
pareigūnų chartiją ar elgesio kodeksą arba gaires. Turėtų būti įvairių sąveikos
priemonių, kad galėtų dalyvauti visi piliečiai.“

Rekomenduojame tai todėl, kad yra keletas būdų pasiekti ES institucijas
(interneto platformos, atstovų įstaigos), tačiau jie nėra žinomi, veiksmingi ir
skaidrūs. Prieinamumas įvairiose šalyse labai skiriasi. Dažnesnis ir kokybiškesnis
bendravimas padės pasijusti ES piliečiu.

30. „Rekomenduojame ypatingą vietą migrantų integracijos procese skirti
europinei tapatybei ir vertybėms (t. y. teisinei valstybei, demokratijai ir
solidarumui). Galimos priemonės galėtų būti programų kūrimas arba jau
esamų (vietos) programų rėmimas, migrantų ir ES piliečių socialinės sąveikos
skatinimas arba įmonių įtraukimas į migrantų integraciją remiančias
programas. Tuo pat metu turėtų būti pradėtos panašios programos, kad ES
piliečiai būtų geriau informuojami su migracija susijusiais klausimais.“
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Ši rekomendacija yra svarbi, nes socialinės sąveikos programos gali padėti
migrantams naujame gyvenime ir suteikti galimybę kitiems asmenims, kurie
nėra migrantai, pažvelgti į kasdienį migrantų gyvenimą. Jei migrantai gyvena
getuose, nėra galimybių juos integruoti į šalies ir ES visuomenę. Reikalinga
bendra politika, nes migrantams atvykus į ES teritoriją, jie gali vykti į bet kurią ES
šalį. Reikėtų remti vietos iniciatyvas, nes vietos valdžios institucijos veiksmingiau
panaudos lėšas, palyginti su nacionaliniu lygmeniu.

4.3 pokryptė. Informacija apie ES

31. „Rekomenduojame, kad ES teiktų Europos piliečiams daugiau informacijos
ir naujienų. Ji turėtų naudoti visas priemones, kurios yra būtinos, kartu
gerbdama žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomumą. Ji turėtų suteikti
žiniasklaidos priemonėms išteklių, taip pat plačios ir patikimos informacijos
apie ES veiklą ir politiką. ES turėtų užtikrinti, kad nacionalinė ir Europos
žiniasklaida vienodai transliuotų informaciją visose valstybėse narėse ir kad
valstybės narės skatintų visuomeninius transliuotojus ir visuomenines
naujienų agentūras nušviesti Europos reikalus.“

Rekomenduojame tai todėl, kad, remiantis mūsų asmenine patirtimi ir
„Eurobarometro“ duomenimis, dauguma Europos piliečių yra informuojami per
tradicinę žiniasklaidą (spaudą, radiją ir televiziją), o šiuo metu šiuose kanaluose
siūloma informacija apie ES yra labai ribota. Žiniasklaida, ypač visuomenė,
atlieka viešųjų paslaugų funkciją, todėl, kad ši funkcija būtų atliekama, būtina
pranešti apie Europos gyventojams aktualius ES klausimus. Rekomenduojame,
kad skirtingose valstybėse narėse skelbiama informacija apie ES būtų vienoda,
siekiant skatinti integraciją ir išvengti, kad visose šalyse įvairiais klausimais būtų
skelbiama skirtinga informacija. Naudotis jau esamais žiniasklaidos kanalais yra
lengviau ir pigiau nei kurti naują kanalą, o pasiekiamas rezultatas yra toks pat.
Anksčiau buvę kanalai taip pat pranašesni tuo, kad juos jau žino piliečiai. Piliečiai
neturėtų rinktis iš skirtingų kanalų, kad galėtų naudotis susipažinti su įvairiu
(nacionaliniu ar Europos) turiniu.

32. „Rekomenduojame ES sukurti ir reklamuoti daugiakalbius internetinius
forumus ir tiesioginius susitikimus, kuriuose piliečiai galėtų pradėti diskusijas
su ES atstovais, nesvarbu, kokia tema ir kokia geografinė iškelto klausimo
aprėptis. Tuose internetiniuose forumuose ir tiesioginiuose susitikimuose
turėtų būti nustatytas trumpas terminas, per kurį turėtų būti gauti atsakymai
į klausimus. Visa informacija apie šias erdves turėtų būti centralizuota
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integruotoje oficialioje svetainėje, kurioje siūlomos įvairios funkcijos,
pavyzdžiui, dažnai užduodamų klausimų erdvė, galimybė dalytis idėjomis,
pasiūlymais ar rūpimais klausimais su kitais piliečiais ir mechanizmas,
padedantis nustatyti labiausiai remiamus klausimus. Bet kuriuo atveju, prieiga
prie jos turėtų būti lengva, turėtų būti vartojama nebiurokratinė kalba“.

Rekomenduojame tai todėl, kad tai sukurs tiesioginį kanalą tarp Europos piliečių
ir Europos atstovų, kad jie galėtų kalbėtis ir bendradarbiauti, suteikiant
piliečiams galimybę lengvai susipažinti su informacija apie ES ir geriau juos
informuoti apie esamą informaciją. Taip bus sukurta skaidresnė ir atviresnė ES,
o piliečiams bus lengviau dalytis savo problemomis ir mintimis, gauti atsakymus
ir sulaukti politinių sprendimų, be to, jie galės dalyvauti ir dalytis nuomonėmis
bei patirtimi su kitais piliečiais.

33. „Rekomenduojame ES institucijoms ir atstovams vartoti suprantamesnę
kalbą ir vengti biurokratinių terminų savo komunikacijoje, kartu išlaikant
pateiktos informacijos kokybę ir patikimumą. ES taip pat turėtų pritaikyti
informaciją, kurią ji teikia piliečiams, atsižvelgiant į skirtingus komunikacijos
kanalus ir skirtingus auditorijos profilius (pvz., laikraščiai, televizija, socialinė
žiniasklaida). ES turėtų dėti ypatingas pastangas, kad pritaikytų komunikaciją
skaitmeninei žiniasklaidai, kad padidintų gebėjimus informuoti jaunimą.“

Rekomenduojame tai todėl, kad turėdama suprantamą informaciją ES galės
pasiekti daugiau Europos piliečių, o ne tik tuos, kurie aktyviai dalyvauja.
Turėdami konkrečių naujų ir modernių priemonių, skirtų konkrečioms
auditorijoms, piliečiai geriau supras ES veiklą ir politiką, visų pirma jaunimas,
kuris nesijaučia artimas ES ar prie jos prisirišęs.

5 kryptis. Piliečių dalyvavimo stiprinimas

5.1 pokryptė. Piliečių dalyvavimas

34. „Rekomenduojame, kad visuose ES sprendimų priėmimo procesuose
dalyvautų nepriklausomi piliečiai stebėtojai. Reikėtų įsteigti piliečių atstovų
forumą arba nuolatinį organą, kuris transliuotų aktualią ir svarbią informaciją
visiems ES piliečiams, kaip apibrėžta ES piliečių apibrėžtyje. Tie piliečiai kartu
su visais kitais Europos piliečiais bendrautų ryšio „iš viršaus į apačią“ ir „iš
apačios į viršų“ dvasia, taip toliau plėtojant piliečių ir ES institucijų dialogą.“
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Akivaizdu, kad piliečiai nusipelno būti informuojami visais klausimais, ir reikia
užtikrinti, kad politikai negalėtų nuslėpti nuo piliečių tam tikrų klausimų, kurių
politikai nenorėtų atskleisti piliečiams. Tai sumažintų atotrūkį tarp piliečių ir
išrinktų atstovų, atsirastų naujų pasitikėjimo užtikrinimo būdų.

35. „Rekomenduojame, kad ES vėl pradėtų diskusiją apie Europos konstituciją,
kad konstitucija būtų parengta dalyvaujant ES piliečiams. Piliečiai turėtų turėti
galimybę balsuoti rengiant tokią konstituciją.  Šioje konstitucijoje, siekiant
išvengti konflikto su valstybėmis narėmis, pirmenybė turėtų būti teikiama
žmogaus teisių ir demokratijos vertybių įtraukimui. Rengiant tokią konstituciją
reikėtų atsižvelgti į ankstesnes pastangas, kurios taip ir nevirto konstitucija.“

Ši konstitucija įtrauktų jaunimą į politiką ES lygmeniu ir neutralizuotų
stiprėjančias nacionalizmo jėgas. Taip būtų pateikta bendra demokratijos
Europoje apibrėžtis ir užtikrinta, kad ji būtų įgyvendinama vienodai visose
valstybėse narėse. ES turi bendras vertybes, susijusias su demokratija ir
žmogaus teisėmis. Tai leistų įtraukti piliečius į sprendimų priėmimo procesą, o
piliečiai, dalyvavę procese, galėtų labiau susitapatinti su ES.

36. „Rekomenduojame politikams atsakingiau atstovauti piliečiams, kuriems
jie yra išrinkti atstovauti. Jaunimas yra ypač atitolęs nuo politikos, o jeigu jis
įtraukiamas, jis nėra vertinamas rimtai. Tačiau atitolimas yra visuotinė
problema ir visų amžiaus grupių žmonės turėtų būti labiau įtraukiami nei
dabar.“

Reikia atnaujinti apibrėžtį, kas yra demokratija. Turime sau priminti, kas iš tikrųjų
yra demokratija. Demokratija – tai atstovavimas žmonėms (ES piliečiams).
Jaunimui atsibodo, jie yra nusivylę politikais, kuriuos jie laiko elitu, nepritariančiu
jų požiūriui. Būtent todėl žmonės turėtų būti įtraukiami labiau nei dabar naujais
ir įtraukiančiais būdais. Švietimo sistema, socialinė žiniasklaida ir visų kitų formų
žiniasklaida galėtų atlikti šį vaidmenį per visą savo gyvavimo ciklą ir visomis
kalbomis.

5.2 pokryptė. Piliečių dalyvavimas

37. „Mes rekomenduojame, kad ES ryžtingiau siektų būti arčiau piliečių, o tai
reiškia, kad valstybės narės taip pat turėtų skatinti piliečių dalyvavimą ES
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gyvenime. ES turėtų skatinti piliečių dalyvavimo mechanizmų naudojimą,
rengdama rinkodaros ir viešinimo kampanijas. Nacionalinės ir vietos valdžios
institucijos turėtų būti įpareigotos dalyvauti šiame procese. ES turėtų užtikrinti
dalyvaujamosios demokratijos platformų veiksmingumą.“

Rekomenduojame tai todėl, kad jau egzistuojanti platforma turi tapti stipresnė
ir veiksmingesnė: reikia, kad piliečiai teiktų daugiau grįžtamosios informacijos ES
ir atvirkščiai. ES viduje nepakankamai diskutuojama tiek tarp piliečių, tiek tarp
vyriausybių.  Piliečiai nedalyvauja teikiant peticijas, nes jie nežino, kad toks
procesas yra, arba netiki, kad peticija bus sėkminga.

38. „Rekomenduojame, kad ES sukurtų ir įgyvendintų mokykloms skirtas
programas apie tai, kas daroma ES pagal esamus dalyvavimo mechanizmus.
Šios programos turėtų būti įtrauktos į mokyklų Europos pilietiškumo ir etikos
mokymo programas, kurių turinys atitiktų moksleivių amžių. Taip pat turėtų
būti programų suaugusiesiems. Piliečiams turėtų būti sudarytos galimybės
naudotis mokymosi visą gyvenimą programomis, kad jie daugiau sužinotų apie
ES piliečių galimybes dalyvauti.“

Rekomenduojame tai todėl, kad tai svarbu mūsų vaikų ateičiai. Piliečiai nori
žinoti, kaip pareikšti savo nuomonę. Svarbu, kad jie žinotų tikslius mechanizmus
ir kaip jie gali būti naudojami, kad jų balsas būtų išgirstas ES. Tai svarbu siekiant
užtikrinti vienodą visų Europos piliečių įtrauktį. Kaip Europos piliečiai, turime
žinoti, kaip naudotis savo teisėmis. Kadangi esame Europos piliečiai, turime teisę
į šias žinias.

5.3 pokryptė. Piliečių dalyvavimas

39. „Rekomenduojame Europos Sąjungai rengti piliečių susirinkimus.
Primygtinai rekomenduojame, kad jie būtų rengiami remiantis teisiškai
saistančiu ir privalomu įstatymu arba kitu teisės aktu. Piliečių susirinkimai
turėtų vykti kas 12–18 mėnesių. Piliečių dalyvavimas neturėtų būti privalomas,
bet jį reikėtų skatinti ir organizuoti remiantis ribotais įgaliojimais. Dalyviai turi
būti atrenkami atsitiktine tvarka, taikant atstovavimo kriterijus, be kita ko,
kad nebūtų atstovaujama jokiai organizacijai ir kad jie kaip susirinkimo nariai
nebūtų kviečiami dalyvauti dėl jų profesinio vaidmens. Prireikus bus teikiama
ekspertų pagalba, kad susirinkimo nariai turėtų pakankamai informacijos
svarstymams. Sprendimų priėmimas bus piliečių rankose. ES turi užtikrinti
politikų įsipareigojimą laikytis piliečių susirinkimuose priimtų sprendimų. Jei
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piliečių pasiūlymai ignoruojami arba akivaizdžiai atmetami, ES institucijos turi
už tai atsakyti, paaiškindamos tokio sprendimo motyvus.“

Rekomenduojame įgyvendinti piliečių susirinkimus todėl, kad norime, kad
piliečiai jaustųsi arčiau ES institucijų ir kad jie tiesiogiai prisidėtų prie sprendimų
priėmimo ranka rankon su politikais, taip didinant priklausomybės jausmą ir
tiesioginį veiksmingumą. Be to, norime, kad politinės partijos ir jų rinkimų
programos būtų atskaitingos piliečiams.
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Priedas. KITOS REKOMENDACIJOS, KURIOS BUVO SVARSTOMOS IR KURIOMS
FORUMAS NEPRITARĖ

1 kryptis. Teisių ir nediskriminavimo užtikrinimas

1.1 pokryptė. Nediskriminavimas / 1.2 pokryptė. Lyčių lygybė

„Rekomenduojame ES aktyviai įtraukti mažumas į politikos, susijusios su
pagrindiniais valdžios institucijų (pvz., policijos ir NVO) aspektais, formavimą.
Rekomenduojame ES įsteigti patariamąją tarybą, kurią tiesiogiai rinktų
mažumos. Jos sudėtyje turėtų būti daugiausia mažumų atstovų, taip pat
dalyvaujant nevyriausybinėms organizacijoms.  Ji turėtų atlikti formuojamąjį
vaidmenį rengiant valstybės tarnautojus, kad jie rūpintųsi mažumų poreikiais.
Ši institucija turėtų turėti veto teisę mažumų klausimais.“
Rekomenduojame tai todėl, kad mažumų balsai nėra pakankamai girdimi. Jie
turėtų kalbėti savo vardu, ryžtingai ir profesionaliai, todėl numatome
atstovavimą balsuojant ir dalijantis patirtimi.

2 kryptis. Demokratijos ir teisinės valstybės apsauga

2.2 pokryptė. Demokratijos apsauga ir stiprinimas / 2.4 pokryptė. Žiniasklaida ir
dezinformacija

„Rekomenduojame Europos lygmeniu įsteigti audiovizualinės žiniasklaidos,
spaudos ir skaitmeninės žiniasklaidos stebėsenos agentūrą. Ši agentūra turėtų
stebėti, kad nacionalinės žiniasklaidos priemonės, kurdamos savo turinį,
laikytųsi nešališko ir objektyvaus proceso. Siekdama užkirsti kelią
dezinformacijai, agentūra turėtų sukurti nacionalinių žiniasklaidos priemonių
patikimumo vertinimo sistemą. Ši vertinimo sistema turėtų būti lengvai
suprantama piliečiams.“

Rekomenduojame tai todėl, kad mums reikia žiniasklaidos ir jos patikimumo
įvertinimo, taip pat žiniasklaidos įvairovės ES šalyse. ES agentūra būtų
objektyviausia tai užtikrinant. Be to, vertinimo sistema leidžia piliečiams rinktis
turint pakankamai informacijos ir skatina žiniasklaidos priemones skelbti
patikimas naujienas. Jei paaiškėtų, kad vertinimo sistema yra nepakankama
žiniasklaidos priemonių patikimumui užtikrinti, agentūra taip pat turėtų būti
kompetentinga taikyti sankcijas.
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5 kryptis. Piliečių dalyvavimo stiprinimas

5.1 pokryptė. Piliečių dalyvavimas

„Rekomenduojame įsteigti piliečių atstovaujamąją instituciją, kuri rengtų
esmines diskusijas ir priimtų pagrįstus sprendimus, kai ES lygmeniu
sprendžiamas klausimas, kuris yra labai svarbus Europos piliečiams (kaip
nusprendžia patys piliečiai, galbūt apklausos būdu). Tai turėtų būti įvairi
grupė, kurią sudarytų maždaug 100 piliečių iš visų ES šalių ir kurioje būtų
vienodai atstovaujama kiekvienai šaliai. Tai turėtų būti rotacijos būdu
veikianti grupė, kurios nariai periodiškai keičiami.“

Svarbu vengti tokių problemų, kaip korupcija, kuri gali kilti, kai atstovaujamasis
organas yra nuolatinis, ir labai svarbu, jog tokiame organe būtų vienodai
atstovaujama visoms šalims, siekiant išvengti neteisingo sprendimų priėmimo
galių paskirstymo. Taip būtų išvengta sunkumų, susijusių su būtinybe nuolat
rinktis arba dirbti nuotoliniu būdu pasitelkiant technologijas.


