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Pagrindinė informacija. Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis 
teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, 

jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija 
 
Forume „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų 
kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“ kalbama 
apie mūsų ekonomikos ir darbo vietų ateitį, ypač po pandemijos, tinkamai atsižvelgiant į 
susijusius socialinio teisingumo klausimus. Jame taip pat bus svarstomos skaitmeninės 
transformacijos galimybės ir iššūkiai – tai viena iš svarbiausių į ateitį orientuotų diskutuojamų 
temų. Forume bus imtasi ir klausimo dėl Europos ateities jaunimo, sporto, kultūros ir švietimo 
srityse. 
 
Šiame dokumente pateikiama bendra informacija apie įvairias forumo temines sritis. 
Svarbiausia, jame išdėstoma, ką ES jau daro šiose srityse ir kokius pagrindinius 
susirūpinimą keliančius klausimus ir pageidavimus dėl ateities išreiškė daugiakalbės 
skaitmeninės platformos (https://futureu.europa.eu) naudotojai. Galiausiai dokumente taip 
pat pateikiamos nuorodos, kuriose pateikiama daugiau informacijos apie daugelį teminių 
sričių. 
 

Jūsų užduotis 
 
Šiame forume pakviesime jus apsvarstyti ir parengti rekomendacijų rinkinį Sąjungos 
institucijoms, į kurias jos atsižvelgtų imdamosi tolesnių veiksmų dėl Europos ateities 
ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų kūrimo, švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto 
bei skaitmeninės transformacijos srityse. Pavyzdžiui, rekomendacijose gali būti nurodyta, 
kokios bendros krypties reikėtų laikytis arba kaip išspręsti konkrečią problemą. 
 
Per tris sesijas diskutuosite ir tiesiogiai bendradarbiausite su kitais piliečiais iš visos Europos 
ir su jais rengsite rekomendacijas. Trečiojoje, paskutinėje, sesijoje bendrai balsuosite dėl 
rekomendacijų ir jos bus pristatytos kitiems Konferencijos plenarinės sesijos dalyviams ir su 
jais aptartos. 

https://futureu.europa.eu/
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Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo 
vietų kūrimas 
 
Koronaviruso pandemija yra precedento neturintis iššūkis Europos ir pasaulio ekonomikai. Ji 
tiesiogiai paveikė asmenis, šeimas ir įmones, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones, kurios 
sudaro mūsų ekonomikos pagrindą. 
 
ES šalys turi dirbti drauge siekdamos užtikrinti, kad mūsų unikali socialinė rinkos ekonomika 
sudarytų sąlygas įmonėms klestėti, kartu apsaugant tuos, kuriems to reikia. 
 
Ką daro ES? 
 
ES visų pirma siekia teisingo ir įtraukaus atsigavimo, kuris ištaisys pandemijos padarytą žalą 
ekonomikai ir socialinę žalą, kartu investuodama į žaliąją ir skaitmeninę ateitį. 
 
Šiuo tikslu ji susitarė dėl precedento neturinčio 1,8 trln. EUR finansinio paketo. Tai apima tiek 
2021–2127 m. ES biudžetą, tiek „Next Generation EU“ – ekonomikos gaivinimo priemonę, 
kuria siekiama, kad mūsų šalių ekonomika ir visuomenė taptų atsparesnės ir tvaresnės. 
 
Informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos (2021 m. balandžio 19 d.–
rugpjūčio 2 d.) 
 
Teminėje srityje „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo 

vietų kūrimas“ iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. pateiktos 708 idėjos, 1172 komentarai ir 159 

pasiūlymai dėl renginių. 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 pagal 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 

 

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. 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
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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 išryškinamos 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 susijusi su fiskaline 
sąjunga. Kai kurių teikėjų nuomone, siekiant vieningesnės ateities reikia daugiau ES nuosavų išteklių 

nuo valstybių narių nepriklausomo biudžeto (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Socialinė apsauga ir socialinis draudimas 
Autoriai, teikiantys idėjas šia tema, paprastai 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). 

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, kaip 
priemonė ekonomikos atsigavimui skatinti siūlomas ir apmokestinimas, suteikiant mokesčių 

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?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
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?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
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
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
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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, ties skurdo riba gyvenančių ir 
panašių asmenų įtrauktis (žr. idėjos ir renginio pavyzdį). 

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 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). 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
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?toggle_translations=true
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?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
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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). 
 
 
Daugiau informacijos apie šią teminę sritį: 
 
Daugiakalbei skaitmeninei platformai skirtas puslapis 
Žmonėms tarnaujanti ekonomika 
Europos ekonomikos gaivinimo planas „Next Generation EU“ 
Socialinė įtrauktis ir saugumas 
Ekonomika 
Europos ekonomikos gaivinimo planas (ES Taryba) 
Kovos su klimato kaita finansavimas. Su klimato kaita susijusios pertvarkos finansavimas 
 
 

Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas 
 
Už švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politiką visų pirma atsako valstybės narės. Tačiau ES 
remia ir papildo jų veiksmus palengvindama jų tarpusavio bendradarbiavimą. Tai apima 
finansinę paramą ir susijusią veiklą, pavyzdžiui, tarptautinio mobilumo programą „Erasmus+“ 
ir kultūros ir kūrybos sektorių rėmimo programą „Kūrybiška Europa“. 
 
Ką daro ES? 
 
ES remia pastangas teikti geriausią įmanomą švietimą ir mokymą. Ji skatina daugiakalbystę 
Europoje, taip pat studentų, stažuotojų, mokytojų ir jaunimo judumą, ir sudaro palankesnes 
sąlygas informacijos mainams ir dalijimuisi patirtimi. 

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?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
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
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/social
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/climate-finance
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ES taip pat saugo ir populiarina savo kultūros paveldą, savo kultūrų ir kalbų įvairovę, ir remia 
kultūros ir kūrybos sektorius, įskaitant audiovizualinį sektorių. 
 
Siekdama suteikti jaunimui daugiau galimybių švietimo srityje ir darbo rinkoje, taip pat užtikrinti, 
kad jie galėtų visapusiškai dalyvauti visose visuomenės gyvenimo srityse, ES parengė įvairių 
veiksmų, palaikydama dialogą su jaunais europiečiais ir naudodamasi programa „Erasmus+“ 
bei Europos solidarumo korpusu. 
 
 
Informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos (2021 m. balandžio 19 d.–
rugpjūčio 2 d.) 
 
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 1 437 teikinių, iš kurių – 484 idėjos, 692 komentarai ir 261 

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 

 

 

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). 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
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?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
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?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
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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 pasiūlė 
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, su kuria jie susidurs. 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). 

 

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 kultūrai 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). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426?locale=fr
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
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703?locale=fr
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
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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 aukštinti Europos kultūrą ir paveldą, pavyzdžiui, 

paskiriant už kultūrą atsakingą Europos Komisijos narį (žr. idėją), ir apskritai daugiau investuoti 

į bendros ES kultūrinės atminties išsaugojimą. 

 
Daugiau informacijos apie šią teminę sritį: 
 
Daugiakalbei skaitmeninei platformai skirtas puslapis 
 

Švietimas ir jaunimas 
Švietimas (Europos Komisija) 
„Erasmus+“ 
„Erasmus+“ 
Europos jaunimo portalas 
Europos jaunimo renginys (EYE):Europos Parlamento renginys jaunimui 
 
Kultūra 
Kultūra ir kūrybiškumas 
2021–2027 m. programa „Kūrybiška Europa“ (ES Taryba) 
Sportas 
Sportas ES 
 
 

Skaitmeninė transformacija 
 

Skaitmeninės technologijos keičia mūsų gyvenimą. Prieš ekraną praleidžiamas laikas ilgėja, 
nes pasaulis turi prisitaikyti prie naujų nuotolinio darbo ir švietimo sąlygų. Norime užtikrinti, kad 
pereinant prie skaitmeninių technologijų nė vienas neliktų nuošalyje, daugiausia dėmesio būtų 
skiriama žmonėms ir būtų sukurta naujų verslo galimybių. Skaitmeniniai sprendimai taip pat 
labai svarbūs kovojant su klimato kaita ir užtikrinant perėjimą prie žaliosios ekonomikos ir 
visuomenės. 
 
Ką daro ES?       
 
Europos Sąjungos skaitmenine strategija siekiama, kad ši transformacija būtų naudinga 
žmonėms ir įmonėms. Siekdama formuoti Europos skaitmeninę ateitį, Europos Sąjunga 
daugiausia dėmesio skiria duomenims, technologijoms, pavyzdžiui, dirbtiniam intelektui, 
blokų grandinei, infrastruktūrai ir junglumui. 
 
 

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
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://ec.europa.eu/info/education_lt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_lt
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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Informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos (2021 m. balandžio 19 d.–
rugpjūčio 2 d.)1 
Teminė sritis „Skaitmeninė transformacija“ sugeneravo 346 idėjas, 815 komentarų ir 97 

renginius, taigi, iš viso 1 288 teikinius. Idėjos labai įvairios – nuo abstraktesnių siūlymų 

tokiomis temomis kaip tvarumas ir ilgalaikiškumas iki konkretesnių siūlymų dėl skaitmeninio 

švietimo, skaitmenos naudojimo sveikatos ir elektroninio balsavimo. Teikinių šia tema 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 

• Skaitmeninis balsavimas 

• Skaitmeniniai duomenys 

• Skaitmeninis balsavimas 

• Tarša, tvarumas ir ilgalaikiškumas 

• Technologijos žmonėms 

• Skaitmeninė sveikata 

• Švietimas ir mokymas 

 

Skaitmeninė ekonomika 

Ši tema nagrinėjama ir teminėje srityje �„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. idėjos pavyzdį). 

Be to, keliose idėjose propaguojamas skaitmeninio euro kaip saugaus ir patogaus mokėjimo 

būdo įvedimas (žr. idėjos pavyzdį). 

 

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. idėjos pavyzdį). 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. idėjos pavyzdį). 

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 

 
1 Šioje dalyje apibendrinama aktuali informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos, įtraukta į pirmąją 
tarpinę ataskaitą. Išsamesnė informacija pateikiama ataskaitoje. 

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?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_commented&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
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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 pritaisai (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). 

 

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 iš demokratijos stiprinimo požiūrio taško, 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). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
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?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
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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, įmanoma pataisyti ir sąžiningai bei laikantis etikos 

principų pagaminta skaitmeninė įranga – ji turėtų būti skatinama, pavyzdžiui, mažesniais 

mokesčiais. (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. 

Pagal dar vieną idėją aptariamas poreikis užtikrinti, kad didžiosios sutelktinio finansavimo 

platformos būtų prieinamos iš visų valstybių narių (žr. idėją). 

 

Skaitmenos naudojimo sveikata 
Kalbant apie skaitmenos naudojimo temą, pagal keletą 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“. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
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
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Švietimas ir mokymas 
Kalbant apie švietimo ir mokymo temą, pagal kelias platformoje pateiktas idėjas 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). 

 

 
Daugiau informacijos apie šią teminę sritį: 
 
Daugiakalbei skaitmeninei platformai skirtas puslapis 
Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa 

Skaitmeninė transformacija ES 
Bendroji skaitmeninė rinka  
Dirbtinis intelektas  
Skaitmeninė Europa. Skaitmeninė Europos ateitis 
Kibernetinis saugumas Europoje: griežtesnės taisyklės ir geresnė apsauga 
Duomenų apsauga ES 
 
 
Daugiau apie visas ES politikos sritis ir veiklą: 
 
Europos Parlamento interneto svetainė 
ES Tarybos interneto svetainė 
Europos Komisijos interneto svetainė 
 

 
Šį dokumentą parengė Bendras Konferencijos dėl Europos ateities sekretoriatas.  

Susipažinkite su Konferencijos dėl Europos ateities skaitmenine platforma 

(www.futureu.europa.eu) – joje rasite daugiau informacijos ir susipažinsite su kitų piliečių, kurie jau 

pasiūlė savo idėjas ir mintis, įrašais. Daugiau informacijos apie iki šiol pateiktas idėjas taip pat rasite 

pirmojoje tarpinėje platformos ataskaitoje. 

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?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital-transformation
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/digital
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/artificial-intelligence-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/lt
https://www.consilium.europa.eu/lt/
https://ec.europa.eu/info/index_lt
http://www.futureu.europa.eu/

