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Konferencija dėl Europos ateities 
4-asis Europos piliečių forumas: 

„ES pasaulyje / migracija“  
 
FORUMO PRIIMTOS REKOMENDACIJOS (TURĖS BŪTI PATEIKTOS PLENARINĖJE 
SESIJOJE) 
 
 
1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas  
 
1.1 pokryptis. ES savarankiškumas  
 
 

1. Rekomenduojame, kad Europoje pagaminti strateginiai produktai (pavyzdžiui, 
žemės ūkio produktai, puslaidininkiai, medicinos reikmenys, novatoriškos 
skaitmeninės ir aplinkosaugos technologijos) būtų labiau skatinami ir 
finansiškai remiami siekiant, kad jie išliktų prieinami ir įperkami Europos 
vartotojams ir kad kuo labiau sumažėtų priklausomybė nuo Europai 
nepriklausančių šalių. Ši parama galėtų apimti struktūrinę ir regioninę politiką, 
pramonei ir tiekimo grandinėms ES viduje išlaikyti skirtą paramą, mokesčio 
lengvatas, subsidijas, aktyvią MVĮ politiką bei švietimo programas, skirtas 
išsaugoti susijusią kvalifikaciją ir darbo vietas Europoje. Tačiau aktyvi 
pramonės politika turėtų būti selektyvi ir joje daugiausia dėmesio turėtų būti 
skirta novatoriškiems produktams arba produktams, kurie yra svarbūs siekiant 
užtikrinti pagrindinius poreikius ir paslaugas. 
 
Rekomenduojame tai, nes Europa yra pernelyg priklausoma nuo Europai 
nepriklausančių šalių pagrindinėse srityse, kuriose gali kilti diplomatinių 
konfliktų ir kuriose gali atsirasti pagrindinių arba strategiškai svarbių produktų 
ar paslaugų trūkumas. Kadangi gamybos sąnaudos ES dažnai yra didesnės nei 
kitose pasaulio dalyse, aktyvesnis šių produktų skatinimas ir rėmimas suteiks 
galimybę europiečiams pirkti konkurencingus Europos produktus ir juos skatins 
tai daryti. Tai taip pat padidins Europos konkurencingumą ir Europoje išlaikys į 
ateitį orientuotas pramonės šakas ir darbo vietas. Dėl didesnio gamybos 
suskirstymo į regionus taip pat sumažės transporto išlaidos ir žala aplinkai. 
 
 

2. Rekomenduojame ES sumažinti priklausomybę nuo naftos ir dujų importo. Tai 
turėtų būti daroma aktyviai remiant viešojo transporto ir energijos vartojimo 
efektyvumo projektus, visos Europos greitųjų geležinkelių ir krovinių tinklą, 
švarios ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos (visų pirma saulės ir vėjo) tiekimo 
plėtrą ir alternatyvias technologijas (pvz., vandenilio ar energijos gavimo iš 
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atliekų). ES taip pat turėtų skatinti kultūrinius pokyčius – vietoje asmeninių 
automobilių naudoti viešąjį transportą, dalytis elektromobiliais ir važiuoti 
dviračiu. 
 
Rekomenduojame tai, nes taip sukuriama abipusiškai naudinga situacija, susijusi 
tiek su Europos savarankiškumu išorės priklausomybės atžvilgiu, tiek su plataus 
užmojo klimato ir CO2 mažinimo tikslais. Tai taip pat leis Europai tapti stipria 
ateities technologijų atstove, sustiprinti savo ekonomiką ir kurti darbo vietas. 
 
 

3. Rekomenduojame ES lygmeniu priimti teisės aktą, siekiant užtikrinti, kad visi 
ES gamybos ir tiekimo procesai ir importuojamos prekės atitiktų kokybinius, 
etinius, tvarius ir visus taikytinus Europos žmogaus teisių standartus. 
Produktams, kurie atitinka šį teisės aktą, būtų siūlomas produktų 
sertifikavimas. 
 
Rekomenduojame tai, nes tai padėtų tiek vartotojams, tiek prekiautojams 
lengvai gauti informaciją apie produktus, kuriuos jie perka ir (arba) kuriais 
prekiauja. Tai galima pasiekti tikrinant sertifikavimo sistemą. Sertifikavimas taip 
pat padeda sumažinti atotrūkį tarp rinkoje esančių pigių ir brangių produktų. 
Pigūs produktai neatitiks privalomų standartų ir todėl negalės būti laikomi 
kokybiškais. Šio sertifikavimo sąlygos padėtų apsaugoti aplinką, taupyti išteklius 
ir skatinti atsakingą vartojimą. 
 
 

4. Rekomenduojame visos Europos mastu įgyvendinti programą, skirtą 
smulkiems vietos gamintojams iš strateginių sektorių visose valstybėse narėse 
remti. Šie gamintojai būtų profesionaliai apmokyti, finansiškai remiami 
subsidijomis ir skatinami gaminti daugiau reikalavimus atitinkančių prekių (kai 
ES yra žaliavų pasiūla) importo sąskaita. 
 
Rekomenduojame tai, nes remdama ES įsikūrusius gamintojus strateginiuose 
sektoriuose, ES gali šiuose sektoriuose pasiekti ekonominį savarankiškumą. Tik 
taip būtų galima sustiprinti visą gamybos procesą ir skatinti inovacijas. Tai lemtų 
tvaresnę žaliavų gamybą ES, sumažintų transporto išlaidas ir padėtų apsaugoti 
aplinką. 
 
 

5. Rekomenduojame gerinti žmogaus teisių įgyvendinimą Europos lygmeniu: 
didinant informuotumą šalyse, kurios reikiamu mastu nesilaiko EŽTK (Europos 
žmogaus teisių konvencija) arba Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos, taikant ES koordinuojamą griežtą kontrolę ir naudojant ES 
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teisingumo rezultatų suvestinę, kurioje nurodoma, kokiu mastu valstybės 
narės gerbia žmogaus teises, ir griežtai užtikrinant reikalavimų laikymąsi 
taikant įvairių rūšių sankcijas. 
 
Rekomenduojame tai, nes ratifikuodamos Europos žmogaus teisių konvenciją 
valstybės narės jau sutarė dėl žmogaus teisių. Dabar būtina kiekvienoje 
valstybėje didinti jų priėmimą siekiant užtikrinti, kad šiose valstybėse narėse 
būtų aktyviai domimasi žmogaus teisėmis ir jos būtų įgyvendinamos. 
 
 

6. Rekomenduojame peržiūrėti ir pradėti vykdyti intensyvią komunikacijos 
kampaniją Europos lygmeniu, kad Europos piliečiai geriau žinotų EURES 
(Europos užimtumo tarnybos) tinklą, ES imigracijos portalą ir trečiųjų šalių 
piliečių įgūdžių nustatymo ES šabloną, o ES įmonės dažniau jais naudotųsi, kad 
galėtų reklamuoti ir viešinti informaciją apie laisvas darbo vietas. 
 
Rekomenduojame nekurti naujos interneto platformos, kurioje būtų skelbiamos 
darbo galimybės Europos jaunimui. Europos lygmeniu jau vykdoma tikrai 
pakankamai panašių iniciatyvų. Manome, kad siekiant skatinti esamą darbo jėgą 
ir užimtumo galimybes Europos lygmeniu labai svarbu stiprinti jau esamas 
priemones. 
 

1.2 pokryptis. Sienos  
 
 

7. Rekomenduojame sukurti darbo jėgos migracijos į ES sistemą, pagrįstą realiais 
Europos darbo rinkų poreikiais. Turėtų būti sukurta bendra profesinių ir 
akademinių diplomų, išduotų už ES ribų ir ES viduje, pripažinimo sistema. 
Kvalifikuotiems migrantams turėtų būti teikiami profesinės kvalifikacijos ir 
kultūrinės bei lingvistinės integracijos pasiūlymai. Prieglobsčio prašytojams, 
turintiems tinkamą kvalifikaciją, turėtų būti suteikta galimybė patekti į darbo 
rinką. Turėtų būti įsteigta integruota agentūra, kurios pagrindas galėtų būti 
Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas. 
 
Rekomenduojame tai, nes Europai reikia kvalifikuotos darbo jėgos tam tikrose 
srityse, kurios negali būti visapusiškai užpildytos vidaus ištekliais. Šiuo metu nėra 
pakankamai perspektyvių būdų teisėtai kreiptis dėl darbo leidimo ES. Europos 
masto profesinių ir akademinių diplomų pripažinimo sistema palengvintų šių 
poreikių patenkinimą ir sudarytų sąlygas labiau supaprastinti darbo jėgos 
migraciją ES viduje ir iš jos. Būtų galima veiksmingiau užpildyti užimtumo spragas 
ir geriau valdyti nekontroliuojamą migraciją. Darbo jėgos migracijos sistemos 
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atvėrimas prieglobsčio prašytojams galėtų padėti pagreitinti jų integraciją į 
Europos ekonomikas ir visuomenes. 
 
 

8. Rekomenduojame Europos Sąjungai išplėsti teisės aktus, kad Frontex būtų 
suteikta daugiau galių ir daugiau nepriklausomumo. Tai leistų jai imtis veiksmų 
visose valstybėse narėse, kad jos galėtų užtikrinti visų ES išorės sienų apsaugą. 
Tačiau ES turėtų organizuoti Frontex organizacijos procesų auditus, nes, 
siekiant išvengti bet kokio piktnaudžiavimo, būtinas visiškas Frontex veiklos 
skaidrumas. 
 
Rekomenduojame tai, nes mums nepriimtina, kad Frontex gali būti neleista 
patekti prie sienų, visų pirma tais atvejais, kai pažeidžiamos žmogaus teisės. 
Norime užtikrinti, kad Frontex įgyvendintų Europos Sąjungos teisės aktus. 
Frontex turi būti kontroliuojama ir tikrinama, kad būtų užkirstas kelias 
netinkamam elgesiui organizacijos viduje.  
 
 

9. Rekomenduojame Europos Sąjungai sudaryti galimybę išvykimo šalyje 
patikrinti piliečių, ypač ekonominių migrantų, įrodytus įgūdžius, patirtį ir kt. 
Tai leistų nustatyti, kas gali atvykti į ES ir joje dirbti, priklausomai nuo 
priimančiosios šalies ekonominių poreikių ir (arba) laisvų darbo vietų. Šio 
tikrinimo kriterijai turi būti vieši ir su jais turi galėti susipažinti visi. Tai galima 
padaryti sukuriant (internetinę) Europos imigracijos agentūrą.  
 
Rekomenduojame tai, nes tokiu būdu žmonėms nereikėtų nelegaliai kirsti 
sienos. Taip būtų užtikrintas kontroliuojamas į ES atvykstančių asmenų srautas 
ir sumažėtų spaudimas prie sienų. Taip pat tai leistų užpildyti laisvas darbo vietas 
priimančiosiose šalyse. 
 
 

10. Rekomenduojame, kad Europos Sąjunga užtikrintų, kad priėmimo politika ir 
priemonės prie kiekvienos sienos būtų vienodos, būtų gerbiamos žmogaus 
teisės ir užtikrinama visų migrantų (pvz., nėščiųjų ir vaikų) sauga ir sveikata.  
 
Rekomenduojame tai, nes itin vertiname sąžiningą ir vienodą požiūrį į migrantus 
prie visų sienų. Norime užkirsti kelią pernelyg ilgam migrantų buvimui prie sienų 
ir apsaugoti valstybes nares nuo migrantų antplūdžio. Valstybės narės privalo 
būti tinkamai pasiruošusios juos priimti.  
 

2 kryptis. ES kaip tarptautinė partnerė  
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2.1 pokryptis. Prekyba ir santykiai etikos požiūriu 
 
 

11. Rekomenduojame ES užtikrinti apribojimų taikymą produktų importui iš šalių, 
kuriose leidžiamas vaikų darbas. Tai turėtų būti padaryta pasitelkiant juodąjį 
įmonių sąrašą, kuris būtų periodiškai atnaujinamas atsižvelgiant į esamas 
sąlygas. Taip pat rekomenduojame užtikrinti laipsniškas galimybes gauti 
mokyklinį išsilavinimą vaikams, kurie palieka darbo rinką, ir skatinti vartotojų 
informuotumą apie vaikų darbą naudojant oficialiais ES kanalais, pavyzdžiui, 
per kampanijas ir pasakojant istorijas, pateikiamą informaciją. 
 
Rekomenduojame tai, nes pripažįstame ryšį tarp galimybės lankyti mokyklą 
trūkumo ir vaikų darbo. Šia rekomendacija norime didinti vartotojų 
informuotumą, sumažinti naudojant vaikų darbą pagamintų produktų paklausą, 
kad tokia praktika galiausiai būtų panaikinta.  
 
 

12. Rekomenduojame ES sudaryti partnerystes su besivystančiomis šalimis, remti 
jų infrastruktūrą ir dalytis kompetencijomis mainais už abipusiai palankias 
prekybos sutartis siekiant joms padėti pereiti prie žaliosios energijos šaltinių. 
 
Tai rekomenduojame tam, kad prekybos partnerystėmis ir diplomatiniais 
susitarimais būtų palengvintas perėjimas prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
besivystančiose šalyse. Tai leistų sukurti gerus ilgalaikius santykius tarp ES ir 
besivystančių šalių ir prisidėtų prie kovos su klimato kaita. 
 
 

13. Rekomenduojame ES nustatyti privalomą ekologinį balą, kuris būtų 
pateikiamas visų produktų, kuriuos gali pirkti vartotojai, priekinėje etiketės 
pusėje. Šis ekologinis balas būtų skaičiuojamas pagal gamybos ir 
transportavimo metu išmetamą teršalų kiekį, taip pat kenksmingas medžiagas, 
remiantis pavojingų produktų sąrašu. Ekologinį balą turėtų valdyti ir stebėti ES 
institucija. 
 
Rekomenduojame tai, kad ES vartotojai būtų labiau informuoti apie jų perkamų 
produktų aplinkosauginį pėdsaką. Ekologinis balas būtų visos ES skalės didinimo 
metodas, kurį taikant būtų galima lengvai parodyti, kad produktas yra 
ekologiškas. Ekologinis balas turėtų apimti QR kodą produkto etiketės 
nugarinėje dalyje, kurį nuskenavus būtų pateikiama daugiau informacijos apie jo 
aplinkosauginį pėdsaką.  
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2.2 pokryptis. Veiksmai klimato srityje 
 
 

14. Rekomenduojame Europos Sąjungai priimti strategiją, kuria būtų skatinama 
savarankiškiau gaminti energiją. Europos įstaiga, kurioje būtų integruotos 
esamos Europos energetikos institucijos, turėtų koordinuoti atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos plėtrą, atsižvelgdama į valstybių narių poreikius, pajėgumus 
ir išteklius ir gerbdama jų suverenumą. Institucijos skatintų tarpusavyje keistis 
žiniomis, kad įgyvendintų šią strategiją. 
 
Rekomenduojame tai, nes dabartinė priklausomybė daro mus pažeidžiamus 
kilus politinei įtampai su valstybėmis, iš kurių importuojame. Tai matyti 
dabartinės energetikos krizės aplinkybėmis. Tačiau toks koordinavimas turėtų 
vykti gerbiant kiekvienos valstybės suverenumą. 
 
 

15. Rekomenduojame taikyti aukštesnius aplinkosaugos standartus atliekų 
eksportui ES viduje ir už jos ribų ir griežtesnę kontrolę priemonėms bei 
sankcijoms, kuriomis siekiama sustabdyti neteisėtą eksportą. ES turėtų labiau 
skatinti valstybes nares perdirbti savo atliekas ir jas naudoti energijos 
gamybai. 
 
Rekomenduojame tai, kad būtų sustabdyta žala aplinkai, kai kurios valstybės 
atsikrato savo atliekų kitų sąskaita, visų pirma, kai tai daroma nesilaikant jokių 
aplinkosaugos standartų. 
 
 

16. Rekomenduojame ES skatinti ryžtingiau vykdyti ekologinę pertvarką nustatant 
tikslą panaikinti taršias pakuotes. Tai reikštų – skatinti naudoti mažiau 
pakuočių arba naudoti labiau aplinką tausojančias pakuotes. Siekiant 
užtikrinti, kad mažesnės įmonės galėtų prisitaikyti, reikėtų teikti pagalbą ir 
nustatyti koregavimus. 
 
Rekomenduojame tai, nes mums reikia sumažinti gamtos išteklių, visų pirma 
žaliavų iš ES nepriklausančių šalių, naudojimą. Mums taip pat reikia sumažinti 
europiečių mūsų planetai ir jos klimatui daromą žalą. Būtina didesnė parama 
mažosioms įmonėms, norint užtikrinti, kad jos galėtų prisitaikyti nedidindamos 
kainų. 
 
 

17. Rekomenduojame, kad Europos Sąjungos valstybės narės kartu rimčiau 
apsvarstytų branduolinės energijos klausimą. Turėtų būti glaudžiau 
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bendradarbiaujama vertinant branduolinės energijos naudojimą ir jos 
vaidmenį pereinant prie žaliosios energijos. 
 
Rekomenduojame tai, nes branduolinės energijos klausimo viena valstybė 
išspręsti negali. Šiuo metu pusėje valstybių narių yra daugiau kaip šimtas 
reaktorių ir dar kažkiek jų yra statoma. Kadangi turime bendrą elektros energijos 
tinklą, jų gaminama mažo anglies dioksido pėdsako elektros energija naudinga 
visiems europiečiams ir didina mūsų žemyno energetinį savarankiškumą. Be to, 
neapsaugotos branduolinės atliekos arba avarija paveiktų kelias šalis. 
Nepriklausomai nuo to, koks sprendimas bus priimtas dėl to, ar naudoti 
branduolinę energiją, ar ne, europiečiai turėtų kartu tai aptarti ir kurti labiau 
suderintas strategijas, kartu gerbiant nacionalinį suverenitetą. 
 
 
2.3 pokryptis. Europos vertybių propagavimas 
 
 

18. ES turėtų būti arčiau savo piliečių. Rekomenduojame ES sukurti ir stiprinti 
ryšius su piliečiais ir vietos institucijomis, kaip antai vietos valdžios 
institucijomis, mokyklomis ir savivaldybėmis. Tai turėtų būti daroma siekiant 
padidinti skaidrumą, pasiekti piliečius ir geriau juos informuoti apie konkrečias 
ES iniciatyvas ir teikti bendrą ES informaciją.  
 
Tai rekomenduojame, nes dabartinė ES informacija nėra pakankamai prieinama 
visoms visuomenės grupėms ir nepasiekia paprastų piliečių. Dažnai ji nuobodi, 
sunkiai suprantama ir nepatogi vartotojui. Tai privalo pasikeisti, kad piliečiai 
susidarytų aiškią viziją apie ES vaidmenį ir veiksmus. Norint paskatinti 
susidomėjimą, ES informacija turi būti lengvai randama, motyvuojanti, įdomi ir 
parašyta kasdiene kalba. Mūsų pasiūlymai: ES politikų apsilankymai mokyklose, 
radijas, tinklalaidės, tiesioginiai skelbimai, spauda, kampanijos ant autobusų, 
socialinė žiniasklaida, vietos piliečių susirinkimai ir specialios darbo grupės 
sukūrimas ES komunikacijai gerinti. Šios priemonės leis ES piliečiams gauti 
informaciją, kuri nėra filtruojama per nacionalinę žiniasklaidą. 
 
 

19. Rekomenduojame aktyvesnį piliečių dalyvavimą ES politikoje. Siūlome 
tiesioginius piliečių dalyvavimo renginius, kaip antai Konferenciją dėl Europos 
ateities. Juos reikėtų organizuoti nacionaliniu, vietos ir Europos lygmenimis. ES 
šiems renginiams turėtų parengti nuoseklią strategiją ir pagrindines kryptis. 
 
Tai rekomenduojame, nes tokiuose dalyvaujamosios demokratijos renginiuose 
bus teikiama teisinga informacija apie ES, taip pat dėl jų pagerės ES politikos 
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kokybė. Renginius reikėtų organizuoti siekiant propaguoti pagrindines ES 
vertybes – demokratiją ir piliečių dalyvavimą. Šie renginiai suteiktų galimybę 
politikams parodyti piliečiams, jog jiems yra svarbu, kad piliečiai žinotų apie 
dabartinius įvykius ir turėtų įsitraukti juos lemiant. Centralizuotomis gairėmis 
bus užtikrinta nuosekli ir vienoda nacionalinių ir vietos konferencijų forma.  
 
 

3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje 
 
3.1 pokryptis. Saugumas ir gynyba 
 
 

20. Rekomenduojame, kad būsimos bendros Europos Sąjungos ginkluotosios 
pajėgos būtų daugiausia naudojamos savigynos tikslais. Bet kokie agresyvūs 
kariniai veiksmai yra neleidžiami. Europoje tai apimtų gebėjimą suteikti 
paramą krizės laikotarpiu, pavyzdžiui, gaivalinių nelaimių atveju. Už ES sienų 
tai suteiktų pajėgumų dislokuoti pajėgas tam tikrose teritorijose išskirtinėmis 
aplinkybėmis ir išimtinai tik pagal atitinkamus teisinius Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos įgaliojimus, taigi vadovaujantis tarptautine teise. 
 
Jeigu ši rekomendacija būtų įgyvendinta, dėl to Europos Sąjunga būtų laikoma 
patikima, atsakinga, stipria ir taikia partnere tarptautinėje arenoje. Todėl 
tikimasi, kad jos didesni gebėjimai reaguoti į kritines vidaus ir išorės situacijas 
padėtų apsaugoti pagrindines vertybes. 
 
 
3.2 pokryptis. Sprendimų priėmimas ir ES užsienio politika 
 
 

21. Rekomenduojame pakeisti, kad visi klausimai, dėl kurių sprendžiama 
vieningai, būtų sprendžiami kvalifikuota balsų dauguma. Vienintelės išimtys 
būtų naujų ES narių priėmimas ir pagrindinių ES principų pakeitimai, kaip 
nurodyta Lisabonos sutarties 2 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. 
 
Suvienijus poziciją trečiųjų šalių atžvilgiu sustiprėtų ES pozicija pasaulyje, taip pat 
jos atsakas apskritai ir, visų pirma, krizės situacijose taptų operatyvesnis. 
 
 

22. Rekomenduojame, kad Europos Sąjunga sustiprintų savo gebėjimus skirti 
sankcijas valstybėms narėms, vyriausybėms, subjektams, grupėms arba 
organizacijoms, taip pat individams, kurie nesilaiko jos pagrindinių principų, 
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susitarimų ir teisės aktų. Būtina užtikrinti, kad jau esamos sankcijos būtų 
greitai įgyvendinamos ir vykdomos. Sankcijos trečiosioms šalims turėtų būti 
proporcingos veiksmui, dėl kurio jos buvo pradėtos taikyti, ir būti veiksmingos 
bei taikomos tinkamu laiku. 
 
Kad ES būtų patikima, ji turi taikyti sankcijas tiems, kurie pažeidžia jos principus. 
Tokios sankcijos turėtų būti lengvai ir aktyviai taikomos ir tikrinamos. 
 
 
3.3 pokryptis. Kaimyninės šalys ir plėtra 
 
 

23. Rekomenduojame Europos Sąjungai skirti specialų biudžetą švietimo 
programoms apie ES veikimą ir jos vertybes parengti. Tada bus siūloma 
valstybėms narėms, kurios to nori, integruoti šias programas į savo mokyklų 
ugdymo programas (pradinių, vidurinių mokyklų ir universitetų). Be to, 
studentams, kurie nori studijuoti kitoje Europos šalyje dalyvaudami „Erasmus“ 
programoje, galėtų būti siūlomas specialus kursas apie ES ir jos veikimą. Šį 
kursą pasirinkusiems studentams būtų teikiama pirmenybė skirstant minėtas 
„Erasmus“ programas. 
 
Tai rekomenduojame, kad būtų sustiprintas priklausymo ES jausmas. Tai leis 
piliečiams labiau tapatintis su ES ir skleisti jos vertybes. Be to, tai taip pat 
padidins skaidrumą, susijusį su ES veikimu, narystės joje pranašumais ir kova su 
antieuropietiškais judėjimais. Tai turėtų veikti kaip atgrasymo priemonė 
valstybėms narėms išstoti iš ES. 
 
 

24. Rekomenduojame, kad ES labiau panaudotų savo politinę ir ekonominę įtaką 
santykiuose su kitomis šalimis, kad užkirstų kelią tam tikrų valstybių narių 
dvišaliam ekonominiam, politiniam ir socialiniam spaudimui. 
 
Tai rekomenduojame dėl trijų priežasčių. Pirma, tai sustiprintų vienybės jausmą 
ES viduje. Antra, vienašališkas atsakas būtų aiškus, tvirtas ir greitesnis siekiant 
apsisaugoti nuo bet kokių kitų valstybių bandymų įbauginti ir taikyti represinę 
politiką prieš ES valstybes nares. Trečia, tai sustiprintų Sąjungos saugumą ir 
užtikrintų, kad nei viena valstybė narė nesijaustų palikta nuošalyje ar 
ignoruojama. Dvišaliai atsakomieji veiksmai skaldo ES ir tai yra silpnybė, kurią 
trečiosios šalys naudoja prieš mus. 
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25. Rekomenduojame Europos Sąjungai pagerinti savo žiniasklaidos strategiją. 
Viena vertus, ES turėtų sustiprinti savo matomumą socialiuose tinkluose ir 
aktyviai reklamuoti savo turinį. Kita vertus, ES turėtų toliau pati kasmet rengti 
konferencijas, kaip antai Konferenciją dėl Europos ateities. Be to, taip pat 
rekomenduojame, kad ES toliau skatintų inovacijas, propaguodama prieinamą 
Europos socialinės žiniasklaidos platformą. 
 
Tai rekomenduojame, nes taip ne tik būtų sudarytos sąlygos pasiekti jaunesnius 
asmenis, bet taip pat būtų skatinamas Europos piliečių susidomėjimas ir 
dalyvavimas pasitelkiant patrauklesnę ir veiksmingesnę komunikacijos 
priemonę. Renginiai, kaip antai Konferencija dėl Europos ateities, turėtų sudaryti 
sąlygas piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir pasiekti, 
kad jų nuomonė būtų išklausyta. 
 
 

26. Rekomenduojame valstybėms narėms sutarti dėl aiškios vizijos ir bendros 
strategijos, kad būtų suderinta ir įtvirtinta ES tapatybė ir vienybė prieš 
leidžiant įstoti kitoms valstybėms. 
 
Rekomenduojame tai, nes manome, kad būtina sustiprinti ES ir stiprinti valstybių 
narių santykius prieš pradedant svarstyti apie kitų šalių integraciją.  Kuo daugiau 
valstybių įstos į ES, tuo sudėtingesnis bus sprendimų priėmimo procesas ES. 
Todėl svarbu peržiūrėti tuos sprendimų priėmimo procesus, dėl kurių 
balsuojama taikant vienbalsiškumo procesą. 
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4 kryptis. Migracija iš žmogiškosios perspektyvos  
 
4.1 pokryptis. Migracijos priežasčių sprendimas 
 
 

27. Rekomenduojame Europos Sąjungai aktyviai dalyvauti Europos Sąjungai 
nepriklausančių šalių ir šalių, iš kurių yra didelis migrantų srautas, ekonomikos 
vystymesi. ES, padedant atitinkamoms įstaigoms (pavyzdžiui, NVO, vietos 
politikams, lauko darbuotojams, ekspertams ir kt.), turėtų ieškoti būdų, kaip 
taikiai, veiksmingai ir aktyviai imtis veiksmų šalyse, kuriose didelis emigracijos 
srautas ir kurios iš anksto sutiko su konkrečiomis bendradarbiavimo su vietos 
institucijomis sąlygomis. Tokios intervencijos turėtų duoti apčiuopiamų 
išmatuojamo poveikio rezultatų. Taip pat tokie apčiuopiami rezultatai ir 
poveikis turėtų būti aiškiai išdėstyti, kad ES piliečiai galėtų suprasti Sąjungos 
įgyvendinamą paramos vystymuisi politiką. Šiuo atžvilgiu ES paramos 
vystymuisi veiksmai turėtų būti labiau matomi. 
 
Rekomenduojame tai, nes, nepaisant to, kad ES dirba tarptautinės plėtros 
srityje, ji turi toliau tęsti darbus ir investuoti į savo politikos ir veiksmų skaidrumą 
ir matomumą. 
 
 

28. Rekomenduojame sukurti bendrą Europos darbo santykių sistemą, taip 
suderinant darbo sąlygas visoje Sąjungoje (pvz., minimalus darbo užmokestis, 
darbo laikas ir pan.). ES turėtų bandyti sukurti bendruosius pagrindinius darbo 
standartus, kad būtų užkirstas kelias piliečių, kurie išvyksta iš savo kilmės šalių 
ir ieško geresnių darbo sąlygų, migracijai. Vadovaudamasi šiais standartais, ES 
turėtų stiprinti profesinių sąjungų vaidmenį tarpvalstybiniu lygmeniu. Tokiu 
būdu ES laikytų vidaus ekonominę migraciją (ES piliečių migraciją) esminiu 
klausimu.  
 
Rekomenduojame tai, nes nustatėme, kad daug asmenų migruoja ES viduje dėl 
ekonominių priežasčių, kadangi esama Europos valstybių narių darbo sąlygų 
skirtumų. Dėl to valstybėse vyksta protų nutekėjimas, kurį reikėtų sustabdyti, 
norint valstybėms narėms išlaikyti specialistus ir darbo jėgą. Nors mes palaikome 
laisvą piliečių judėjimą, manome, kad kai ES piliečių migracija tarp ES valstybių 
narių vyksta ne savo noru, ją lemia ekonominės priežastys. Todėl svarbu sukurti 
bendrą darbo santykių sistemą.  
 
 
4.2 pokryptis. Žmogiškasis aspektas  
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29. Rekomenduojame įgyvendinti bendrą ir kolektyvinę migracijos politiką ES, 
grindžiamą solidarumo principu. Norime daugiausia dėmesio skirti pabėgėlių 
problemai. Bendra visose Sąjungos valstybėse narėse taikoma procedūra 
turėtų būti paremta geriausia patirtimi ir papročiais, kurie pasiteisintų visose 
Sąjungos valstybėse. Ši procedūra turėtų būti iniciatyvi ir ją turėtų aktyviai 
taikyti tiek nacionalinės valdžios institucijos, tiek ES administracija.  
 
Pabėgėlių problema svarbi visoms ES valstybėms. Šiuo metu valstybėse taikoma 
praktika yra pernelyg skirtinga, o tai turi neigiamų pasekmių tiek pabėgėliams, 
tiek Sąjungos piliečiams. Todėl reikia nuoseklaus ir darnaus požiūrio. 
 
 

30. Rekomenduojame ES padidinti pastangas informuoti ir šviesti valstybių narių 
piliečius apie su migracija susijusias temas. Šį tikslą reikėtų pasiekti kuo 
anksčiau, šviečiant vaikus migracijos ir integracijos klausimais nuo tada, kai jie 
pradeda lankyti pradinę mokyklą. Jeigu tokį ankstyvą švietimą suderinsime su 
NVO ir jaunimo organizacijų veikla, taip pat plataus masto žiniasklaidos 
kampanijomis, galėtume visapusiškai pasiekti savo tikslą. Be to, reikėtų 
naudoti plataus masto komunikacijos kanalus, pradedant lankstinukais ir 
baigiant televizija bei socialine žiniasklaida. 
 
Svarbu parodyti žmonėms, kad migracija taip pat turi daug teigiamų aspektų, 
pavyzdžiui, sukuriama papildoma darbo jėga. Norime pabrėžti informuotumo 
didinimo apie abu procesus svarbą, kad žmonės suprastų migracijos priežastis ir 
pasekmes, siekiant kovoti su stigma, kuri kyla dėl to, kad asmuo laikomas 
migrantu.  
 
 
4.3 pokryptis. Integracija  
 

31. Rekomenduojame Direktyvą 2013/33/ES dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo 
valstybėse narėse būtiniausių normų pakeisti privalomu ES reglamentu, kuris 
bus vienodai taikomas visose valstybėse narėse. Prioritetas turėtų būti 
teikiamas priėmimo infrastruktūros ir apgyvendinimo gerinimui. 
Rekomenduojame sukurti konkrečią stebėsenos instituciją, atsakingą už 
reglamento įgyvendinimą.  
 
Kadangi dabartinė direktyva yra skirtingai įgyvendinama visose valstybėse 
narėse. Reikia vengti tokių sąlygų kaip Morijos pabėgėlių stovykloje. Todėl turėtų 



 

4-ojo forumo 3-oji sesija – 14 

4-asis Europos piliečių forumas: „ES pasaulyje / migracija“ 

būti įgyvendinamas rekomenduojamas reglamentas ir jame turėtų būti 
numatytos privalomos sankcijos. Kalbant apie stebėsenos instituciją, ji turėtų 
būti stipri ir patikima. 
 
 

32. Rekomenduojame ES užtikrinti, kad vykstant leidimų gyventi išdavimo 
procesui, kiekvienas prieglobsčio prašytojas ir pabėgėlis lankytų kalbos ir 
integracijos kursus. Kursai turėtų būti privalomi, nemokami ir turėtų apimti 
asmeninę pagalbą pradinės integracijos metu. Jie turėtų prasidėti per dvi 
savaites nuo leidimo gyventi prašymo pateikimo. Be to, reikėtų sukurti 
paskatų ir sankcijų mechanizmus.  
 
Pagrindinis integracijos elementas – kalbos mokymasis, taip pat atvykimo šalies 
kultūros, istorijos ir etikos supratimas. Tai, kad reikia ilgai laukti pradinio 
integracijos proceso, turi neigiamos įtakos migrantų socialinei asimiliacijai. 
Sankcijų mechanizmai gali padėti išsiaiškinti migrantų norą integruotis. 
 
 
5 kryptis. Atsakomybė ir solidarumas visoje ES 
 
5.1 pokryptis. Migracijos paskirstymas  
 
 

33. Rekomenduojame pakeisti Dublino sistemą teisiškai privaloma sutartimi, kuria 
būtų užtikrinamas teisingas, subalansuotas ir proporcingas prieglobsčio 
prašytojų paskirstymas ES, remiantis solidarumu ir teisingumu. Šiuo metu 
reikalaujama, kad pabėgėliai pateiktų prieglobsčio prašymą toje ES valstybėje 
narėje, į kurią pirmą jie atvyko. Ši sistemos pertvarka turėtų įvykti kaip 
įmanoma sklandžiau. ES Komisijos pasiūlymas dėl naujo migracijos ir 
prieglobsčio pakto nuo 2020 m. yra gera pradžia ir turėtų būti teisiškai 
įformintas, nes jame numatytos pabėgėlių paskirstymo ES valstybėms narėms 
kvotos. 
 
Rekomenduojame tai, nes dabartinėje Dublino sistemoje nesilaikoma 
solidarumo ir teisingumo principų. Pagal ją didelė našta tenka prie ES sienos 
esančioms valstybėms, kur dauguma prieglobsčio prašytojų pirmiausia patenka 
į ES teritoriją. Visos valstybės narės turi prisiimti atsakomybę valdyti pabėgėlių 
srautus į ES. ES yra bendruomenė, kuri turi bendras vertybes, ir turėtų 
atitinkamai veikti.  
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34. Rekomenduojame ES teikti paramą ES valstybėms narėms, kad prieglobsčio 
prašymo procesai vyktų greičiau ir vadovaujantis bendrais standartais. Be to, 
pabėgėliams turėtų būti suteiktas humanitarinis apgyvendinimas. Siekiant 
sumažinti naštą atvykimo šalims, rekomenduojame greitai ir veiksmingai 
perkelti pabėgėlius ES viduje po jų pirminio atvykimo į ES, kad jų prieglobsčio 
prašymus būtų galima nagrinėti kitur ES. Šiuo tikslu reikalinga ES finansinė 
parama ir organizacinė parama per ES prieglobsčio agentūrą. Asmenys, kurių 
prieglobsčio prašymai buvo atmesti, turi būti veiksmingai siunčiami į savo 
kilmės šalis, jei jų kilmės šalis laikoma saugia. 
 
Rekomenduojame tai, nes prieglobsčio procedūros šiuo metu trunka pernelyg 
ilgai ir įvairiose valstybėse narėse jos gali skirtis. Paspartinus prieglobsčio 
procedūras pabėgėliai mažiau laiko laikino apgyvendinimo įstaigose lauktų 
galutinio sprendimo dėl prieglobsčio . Priimti prieglobsčio prašytojai gali būti 
greičiau integruoti į galutinę paskirties šalį. 
 
 

35. Rekomenduojame teikti tvirtą ES finansinę, logistinę ir operatyvinę paramą 
pirminio priėmimo valdymui, kad būtų galima integruoti arba repatrijuoti 
neteisėtus migrantus. Tokios paramos gavėjai turėtų būti ES pasienio 
valstybės, kurioms tenka migracijos antplūdžio našta. 
 
Rekomenduojame teikti tvirtą paramą, nes kai kurioms ES pasienio valstybėms 
dėl jų geografinės padėties tenka didžiausia migrantų antplūdžio našta. 
 
 

36. Rekomenduojame sustiprinti ES prieglobsčio agentūros įgaliojimus 
koordinuoti ir valdyti prieglobsčio prašytojų paskirstymą ES valstybėse narėse, 
kad būtų užtikrintas teisingas paskirstymas. Siekiant teisingo paskirstymo 
reikia atsižvelgti į prieglobsčio prašytojų poreikius, taip pat į ES valstybių narių 
logistinius ir ekonominius pajėgumus, taip pat į jų poreikius, susijusius su 
darbo rinka. 
 
Rekomenduojame tai, nes centralizuotas prieglobsčio prašytojų paskirstymo 
koordinavimas ir valdymas, kurį valstybės narės ir jų piliečiai laiko teisingu, 
užkirstų kelią chaotiškoms situacijoms ir socialinei įtampai ir taip prisidėtų prie 
didesnio ES valstybių narių solidarumo. 
5.2 pokryptis. Bendras požiūris į prieglobstį 
 
 

37. Rekomenduojame sukurti bendrą ES instituciją arba sustiprinti ES prieglobsčio 
agentūrą prieglobsčio prašymams nagrinėti ir sprendimams dėl jų priimti visos 



 

4-ojo forumo 3-oji sesija – 16 

4-asis Europos piliečių forumas: „ES pasaulyje / migracija“ 

Europos Sąjungos mastu, remiantis bendrais standartais. Ji taip pat būtų 
atsakinga už teisingą pabėgėlių paskirstymą. Ši institucija taip pat apibrėžtų, 
kurios kilmės šalys yra saugios ir kurios ne, ir ji būtų atsakinga už pabėgėlių, 
kurių prieglobsčio prašymai nebuvo patenkinti, išsiuntimą.  
 
Rekomenduojame tai, nes dabartinei prieglobsčio politikai būdinga neaiški ES 
valstybių narių atsakomybė ir skirtingi standartai. Dėl to prieglobsčio procedūros 
ES vykdomos nenuosekliai. Be to, ES prieglobsčio agentūra šiuo metu turi tik 
„švelniąją“ galią. Ji gali tik teikti rekomendacijas valstybėms narėms prieglobsčio 
klausimais.  
 
 

38. Rekomenduojame nedelsiant visose ES valstybėse narėse įsteigti specialius 
prieglobsčio centrus nelydimiems nepilnamečiams. Tai turėtų būti daroma 
siekiant kuo greičiau apgyvendinti nepilnamečius ir suteikti jiems priežiūrą 
atsižvelgiant į jų konkrečius poreikius.  
 
Rekomenduojame tai, nes: 
1) Tikėtina, kad daugelis nepilnamečių yra traumuoti (atvykę iš konflikto zonų). 
2) Skirtingi vaikai turi skirtingų poreikių (priklausomai nuo amžiaus, sveikatos 
būklės ir pan.). 
3) Jei ši rekomendacija būtų įgyvendinta, ja būtų užtikrinta, kad pažeidžiami ir 
traumuoti nepilnamečiai kuo greičiau gautų visą būtiną priežiūrą. 
4) Nepilnamečiai yra būsimi Europos piliečiai ir todėl, jeigu su jais bus tinkamai 
elgiamasi, jie teigiamai prisidės prie Europos ateities. 
 
 

39. Rekomenduojame sukurti bendrą ir skaidrią operatyvaus prieglobsčio 
prašytojų nagrinėjimo sistemą. Šiame procese turėtų būti numatytos 
būtiniausios normos ir jis turėtų būti vienodai taikomas visose valstybėse 
narėse. 
 
Rekomenduojame tai, nes: 
1) Ten, kur ši rekomendacijų bus įgyvendinta, prieglobsčio prašymai bus 
nagrinėjami greičiau ir skaidriau. 
2) Nesugebėjimas paspartinti prieglobsčio suteikimo proceso lemia neteisėtumą 
ir nusikalstamumą. 
3) Mūsų rekomendacijoje nurodytos būtiniausios normos turėtų apimti pagarbą 
žmogaus teisėms, sveikatos apsaugą ir prieglobsčio prašytojų švietimo poreikius. 
4) Įgyvendinus šią rekomendaciją būtų užtikrinta galimybė įsidarbinti ir 
savarankiškumas, o tai sudarytų sąlygas teigiamam indėliui į ES visuomenę. 
Įteisinus užimtumo statusą užkertamas kelias prieglobsčio prašytojų 
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piktnaudžiavimui darbo aplinkoje. Tai galėtų būti tik į naudą sėkmingesnei visų 
nukentėjusiųjų integracijai. 
5) Ilgalaikis buvimas prieglobsčio centruose turi neigiamų pasekmių gyventojų 
psichinei sveikatai ir gerovei. 
 
 

40. Primygtinai rekomenduojame iš esmės peržiūrėti visus susitarimus ir teisės 
aktus, reglamentuojančius prieglobstį ir imigraciją Europoje. Taip pat 
rekomenduojame, kad būtų laikomasi visos Europos principo. 
 
Rekomenduojame tai, nes: 
1) Visi dabartiniai susitarimai yra neįgyvendinami, nepraktiški ir nebeatitinka 
savo paskirties nuo 2015 m. ir iki šiol. 
2) ES turėtų būti pirma agentūra, kuri valdo kitas agentūras ir NVO tiesiogiai 
spręsdama prieglobsčio klausimus.  
3) Valstybės narės, kurioms šis klausimas yra aktualus, iš esmės paliekamos 
vienos, kad pačios spręstų šį klausimą. Kai kurių valstybių narių à la carte požiūris 
menkai atspindi ES vienybę. 
4) Nauji tiksliniai teisės aktai užtikrintų geresnę ateitį visiems prieglobsčio 
prašytojams ir padėtų sukurti vieningesnę Europą. 
5) Dabartinių teisės aktų spragos kursto konfliktus ir nesantaiką visoje Europoje 
ir didina Europos piliečių nepakantumą migrantams. 
6) Griežtesni ir tinkami teisės aktai padėtų sumažinti nusikalstamumą ir 
piktnaudžiavimą dabartine prieglobsčio sistema. 
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Priedas. KITOS REKOMENDACIJOS, KURIOS BUVO SVARSTOMOS IR KURIOMS 
FORUMAS NEPRITARĖ 
 
 
1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas  
 
1.1.pokryptis. ES savarankiškumas 
 
 
Rekomenduojame, besivystančių šalių prašymu vykdyti ekonominės plėtros 
veiksmų programas, grindžiamas kiekvienos valstybės poreikiams pritaikyta 
partneryste ir (arba) komerciniais susitarimais, atlikus pradinį jų ekonominio 
potencialo tyrimą ir po to teikiant ekonominę paramą bei užtikrinant 
profesinius mokymus. 

Rekomenduojame tai, nes dėl to didėja pramonės nepriklausomumas ir 
kuriamos darbo vietos, kurios gerina bendrą migracijos padėtį ir (arba) statusą. 
Tai taip pat padėtų sudaryti geresnius komercinius susitarimus besivystančiose 
šalyse. 
 
 

2 kryptis. ES kaip tarptautinė partnerė  
 
2.1 pokryptis. Prekyba ir santykiai etikos požiūriu 
 
 
Rekomenduojame ES nustatyti taisykles, pagal kurias įmonės įpareigojamos 
kontroliuoti savo tiekimo grandinę periodiškai teikiant išsamią (audito) 
ataskaitą, ir nustatomos sąlygos, kuriomis atlyginama ir ribojamas importas 
pagal etinius kriterijus. Priklausomai nuo dydžio, įmonė turėtų teikti vidaus 
ir (arba) išorės audito ataskaitą.  
 
Rekomenduojame tai, kad būtų išplėsta etinė perspektyva prekiaujant su ES, 
pasitelkiant įmonės veiklos stebėseną tiekimo grandinėje įvairiose šalyse, 
skatinant įmones elgtis laikantis etikos kriterijų, pavyzdžiui, pavojingų produktų 
naudojimas, darbo teisės ir sąlygos, galimas vaikų darbo naudojimas ir aplinkos 
apsauga. Ši rekomendacija nebūtų taikoma tiesiogiai vartotojo internetu 
pirktiems produktams. 
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3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje 
 
3.1 pokryptis. Saugumas ir gynyba 
 
 
Rekomenduojame, kad dabartinė Europos saugumo architektūra būtų 
permąstyta kaip veiksmingesnė, efektyvesnė ir pajėgesnė viršvalstybinė 
struktūra. Ir galiausiai būtų sukurtos bendros Europos Sąjungos ginkluotosios 
pajėgos. Šis pokytis apimtų laipsnišką nacionalinių ginkluotųjų pajėgų 
integraciją ir vėlesnį pertvarkymą. Toks karinių pajėgumų ir gebėjimų 
suvienijimas visoje Europos Sąjungoje taip pat turėtų skatinti ilgalaikę Europos 
integraciją. Norint sukurti bendras Europos Sąjungos ginkluotąsias pajėgas 
reikėtų sudaryti naują bendradarbiavimo susitarimą su NATO, taip pat su ES 
nepriklausančiomis NATO valstybėmis narėmis. 
 
Vadovaujantis šia rekomendacija, mes tikimės, kad karinės struktūros Europos 
Sąjungoje būtų ekonomiškai efektyvesnės ir prireikus galėtų reaguoti ir imtis 
veiksmų. Pritaikius tokį integruotą požiūrį, Europos Sąjunga turėtų turėti 
geresnes galimybes ryžtingai ir koordinuotai veikti kritinėse situacijose. 
 
 
4 kryptis. Migracija iš žmogiškosios perspektyvos  
 
4.1 pokryptis. Migracijos priežasčių sprendimas 
 
 
Rekomenduojame ES parengti veiksmų protokolą, susijusį su būsima 
pabėgėlių krize, kuri kils dėl klimato krizės. Pagal šį protokolą ES turi išplėsti 
pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų apibrėžtį, kad ji būtų išsami ir apimtų nuo 
klimato kaitos nukentėjusius asmenis. Kadangi daug migrantų negalės grįžti į 
savo kilmės šalis dėl to, kad jos nebus tinkamos gyventi, kita protokolo dalimi 
turėtų būti užtikrinta, kad institucijos rastų naują klimato kaitos paveiktų 
teritorijų panaudojimo būdą, kad būtų remiami iš šių teritorijų išvykę 
migrantai. Pavyzdžiui, potvynio paveiktos zonos galėtų būti naudojamos vėjo 
jėgainių parkams statyti. 
 
 
 
Rekomenduojame tai, nes mes visi esame atsakingi už klimato krizę. Todėl 
esame atsakingi už tuos, kurie yra labiausiai jos paveikti. Nors neturime nei 
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prognozių, nei konkrečių duomenų apie ateities klimato pabėgėlius, klimato 
kaita be abejonės paveiks milijonų žmonių gyvenimus. 

 
 

4.2 pokryptis. Žmogiškasis aspektas 
 
 
Rekomenduojame nedelsiant ir organizuotai stiprinti ir finansuoti teisėtus, 
humanitarinius kelius ir transporto priemones, skirtas pabėgėliams iš krizės 
zonų. Konkrečiai šiam tikslui įsteigta speciali įstaiga turėtų sukurti ir reguliuoti 
specialią Europos kelių saugos sistemą. Šiai teisėkūros procedūra įsteigtai 
agentūrai būtų suteikta speciali kompetencija, įtvirtinta jos darbo tvarkos 
taisyklėse.  
 
Prekyba žmonėmis ir neteisėtas žmonių gabenimas yra svarbios problemos, 
kurias reikia spręsti. Mūsų rekomendacija neabejotinai padėtų sumažinti šias 
problemas.  
 
 
4.3. pokryptis. Integracija 
 
 
Rekomenduojame priimti Europos direktyvą, kuria turėtų būti užtikrinama, 
kad kiekvienos valstybės narės kiekvienoje gyvenamojoje zonoje negalėtų 
gyventi daugiau kaip 30 proc. gyventojų iš trečiųjų šalių. Šio tikslo reikėtų 
pasiekti iki 2030 m. ir Europos valstybės narės privalo gauti paramą tai 
įgyvendinti. 
 
Rekomenduojame tai, nes dėl tolygesnio geografinio paskirstymo vietos 
gyventojai labiau priimtų migrantus, taigi ir būtų užtikrinta geresnė jų 
integracija. Šis procentas grindžiamas nauju politiniu susitarimu Danijoje.  
 


