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Paskelbę Konferenciją dėl Europos ateities, Europos 

Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija suteikė galimybę 

ES piliečiams iš visų 27-ių valstybių narių įsitraukti į 

diskusijas apie Europos iššūkius ir prioritetus, kad ateičiai 

pasirengusią Europą kurtume bendromis jėgomis. 

Prasidėjus Konferencijos procesui, 2021 m. balandžio 19 d. 

pradėjo veikti daugiakalbė skaitmeninė platforma (toliau – 

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

veiklą visu Konferencijos darbo laikotarpiu.  

Platforma yra kertinis Konferencijos komponentas. Visi ES 

piliečiai turi galimybę dalyvauti jos veikloje bet kuria iš 24-

ių oficialiųjų ES kalbų. Piliečiai gali siūlyti savo idėjas, 

palaikyti kitų žmonių idėjas ir jas pakomentuoti. Be to, ši 

platforma yra vieta, kurioje kiekvienas gali dalytis 

informacija apie Konferencijos renginius ir informuoti apie 

jų rezultatus.  

Visi į platformą įkeliami teikiniai surenkami, analizuojami 

ir panaudojami Europos piliečių forumų bei Konferencijos 

plenarinės sesijos darbui.  

Iki šiol paskelbtos dvi tarpinės platformos ataskaitos, apėmė 

teikinius, įkeltus iki 2021 m. rugsėjo 7 d.  

Šios trečiosios tarpinės ataskaitos tikslas – apžvelgti 

teikinius, gautus iki 2021 m. lapkričio 3 d. Be to, joje 

pateikiama daugiau įžvalgų apie įvykius. Išsamesnė 

informacija apie platformos teikinius pagal valstybę narę 

pateikiama papildomoje ataskaitoje, kuri kartu skelbiama 

platformoje. Ateinančių metų pradžioje bus skelbiama į 

platformą įkeliamų naujų teikinių tolesnė ataskaita ir 

apžvalga. 

Šioje ataskaitoje pateiktos išvados jokiu būdu negali būti 

laikomos prognozuojančiomis Konferencijos dėl Europos 

Įvadas 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=lt
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=lt
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ateities proceso diskusijų rezultatus. Skaitant šią ataskaitą 

taip pat svarbu nepamiršti, kad teikiniai platformoje yra jų 

autorių nuomonė, ir jie neturėtų būti laikomi atspindinčiais 

visų Europos piliečių nuomonę. Teikiniai bus toliau 

aptariami ir vertinami Europos piliečių forumuose bei 

Konferencijos plenarinėje sesijoje. 

Analizės rezultatai ataskaitoje pateikiami pagal šias 

platformoje apibrėžtas temines sritis:  

‒ klimato kaita ir aplinka, 

‒ sveikata, 

‒ tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis 

teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas, 

‒ ES pasaulyje, 

‒ vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas, 

‒ skaitmeninė transformacija, 

‒ Europos demokratija,  

‒ migracija, 

‒ švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas. 

Platformos skiltyje „Kitos idėjos“ pateiktos idėjos buvo 

priskirtos vienai iš pirmiau nurodytų devynių teminių sričių 

arba, jei klausimai kompleksiniai, kelioms teminėms 

sritims. Kiekvienos teminės srities atveju pateikiama 

pasiūlytų pagal temas sugrupuotų idėjų bei renginių 

apžvalga. Idėjų žemėlapyje pateikiama kiekvienos temos 

vizuali turinio analizė pagal temas ir potemes.  

Pastaba apie metodiką 

Šioje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama 

platformos teikinių kokybinei analizei. Ji atliekama 

remiantis teikinių autorių pasiūlytomis idėjomis ir 

komentarais, siekiant pateikti bendrą platformos turinio 

apžvalgą. Praktiškai kiekvienoje teminėje srityje tyrėjų 

grupė, naudodama kompiuterinę grupavimo priemonę, 

rankiniu būdu atliko teksto analizę ir sugrupavo 

siūlomas idėjas bei uždarus renginius su jų ataskaitomis. 

Vėliau buvo parengta bendrų temų ir galimų potemių 

santrauka. Temų ir potemių grupių analizė atliekama 

vadovaujantis iš anksto apibrėžtomis teminėmis 

sritimis. Tai reiškia, kad keletą teminių sričių 

apimančios idėjos arba idėjos, kurias jų autoriai priskyrė 

kelioms teminėms sritims ar skilčiai „Kitos idėjos“, 

nagrinėjant atitinkamas temines sritis šioje ataskaitoje 

gali pasikartoti. Toks metodas buvo pasirinktas siekiant 

holistiškai apžvelgti kiekvieną Konferencijos teminę 

sritį.  

Klausimai, kuriuos iškėlė vos keletas teikinių autorių, 

taip pat įtraukiami į šią analizę, jeigu jie atspindi naują 

požiūrį, palyginti su kitų teikinių autorių požiūriu. Taip 

siekiama bendrai apžvelgti šiuo metu platformoje 

siūlomų idėjų mastą ir įvairovę, užuot sutelkiant dėmesį 

į santykinį idėjų rėmimą arba nustatytų temų ir potemių 

apimtį.  

Tačiau kiekybiniai elementai (idėjų, komentarų, 

palaikymo atvejų, renginių skaičius) vis dėlto paminimi, 

kad būtų atspindėta dabartinė diskusijų platformoje 

padėtis, įskaitant didelį susidomėjimą kai kuriomis 

idėjomis arba diskusijas apie jas (žr. I priedą). 

Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad šioje ataskaitoje 

pateikiamoje analizėje terminu „teikiniai“ vadinamas 

idėjų, komentarų ir renginių derinys. 

Daugiau informacijos apie metodiką pateikiama 

II priede. 
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Šioje ataskaitoje apibendrinama Konferencijai dėl Europos 

ateities skirtos daugiakalbės skaitmeninės platformos veikla 

nuo tada, kai ji ėmė veikti, iki 2021 m. lapkričio 3 d.   

Per šį laikotarpį platformoje užregistruota 29 012 teikinių: 

9 337 idėjos, 16 017 komentarų ir 3 658 renginiai, susiję su 

visomis 10 teminių sričių.  

Iki šiol daugiausia teikinių sulaukta Europos demokratijos, 

klimato kaitos ir aplinkos teminėse srityse, o antrojoje 

vietoje – neapibrėžta teminė sritis „Kitos idėjos“.  

Aktyviai dalyvavo visos ES šalys. Nuo platformos veiklos 

pradžios daugiausia teikinių pateikė Vokietija, tačiau 

daugiau teikinių užregistravo mažesnės šalys, palyginti su 

jų gyventojų skaičiumi, iš kurių aktyviausia buvo Malta. Per 

pastarąjį laikotarpį nuo rugsėjo 8 d. Vengrija sugeneravo 

daugiausia teikinių, palyginti su šalies gyventojų skaičiumi. 

Kai kurie trečiųjų šalių sugeneruoti teikiniai. 

Maždaug 57 % teikinių autorių nurodo esą vyrai, 15 % – 

moterys. Tačiau daugiau nei ketvirtadalis teikinių autorių 

informacijos apie savo lytį nepateikė. Šiuo požiūriu derėtų 

akcentuoti, kad platformos veikloje gali dalyvauti ir 

organizacijos.  

Kalbant apie dalyvių profilį, amžiaus grupėms atstovaujama 

gana įvairiai: aktyviausia yra 55–69 m. amžiaus dalyvių 

grupė; nedaug atsilieka 25–39 m. amžiaus grupė.  

Santrauka  



 

© Kantar Public 2021 7 

Klimato kaita  

ir aplinka 

Teikinių autoriai yra susirūpinę klimato kaita 

ir jos poveikiu, taip pat daugeliu kitų su 

aplinka susijusių iššūkių. Jie ragina imtis konkrečių 

priemonių šiems iššūkiams įveikti, pavyzdžiui, aplinkos 

subsidijavimo ir apmokestinimo, taip pat su jomis susijusio 

švietimo ir komunikacijos ES lygmens iniciatyvose. Kai 

kurie teikinių autoriai kelia socialinio teisingumo klausimą 

klimato politikos kontekste. Idėjas pagal temas galima 

grupuoti taip: 

‒ tarša apibrėžiama kaip vienas iš pagrindinių naštos 

aplinkai šaltinių: vandens tarša, taip pat miškų 

naikinimas bei taršus plastiko naudojimas ir 

šviesinė tarša; 

‒ teikinių autoriai aptaria žaliąją pertvarką ir siūlo 

priemones kovai su pasaulyje išmetamu anglies 

dioksido kiekiu. Kai kurie nurodo ES žaliąjį kursą 

ir ragina laikytis labiau socialiai įtraukaus 

požiūrio;  

‒ keldami energetikos temos klausimus, teikinių 

autoriai tvirtai pasisako už atsinaujinančiosios 

energijos naudojimo ir energijos įvairovės 

didinimą atliekant mokslinius tyrimus ir diegiant 

naujoves alternatyvių energijos šaltinių srityje. 

Tačiau kai kurie atkreipia dėmesį į gyventojų 

pritarimo klausimą; 

‒ raginama stabdyti aplinkai nepalankias subsidijas 

ir siūloma nustatyti tvarumo mokestį. 

‒ Aktualizuodami vartojimo temą, teikinių autoriai 

ragina imtis griežtesnių priemonių atliekų, maisto 

švaistymo ir perdirbimo skatinimo klausimams 

spręsti, kurios būtų taikomos tiek gamintojams, 

tiek vartotojams. Be to, jie ragina imtis priemonių, 

kuriomis būtų skatinamas tvaresnis vartojimas 

įvairiuose sektoriuose – nuo turizmo ir mados iki 

elektroninių prietaisų; 

‒ dalyviai pageidauja, kad būtų imtasi priemonių, 

kuriomis būtų skatinama kurti ir naudoti 

alternatyvias, ekologiškas transporto priemones. 

Jie pateikiama įvairių pasiūlymų, kaip paskatinti 

naudotis viešuoju transportu; 

‒ viena iš svarbių žemės ūkio temos potemių apima 

raginimą nebenaudoti pesticidų ir apskritai taikyti 

ekologiškesnę žemės ūkio praktiką. Tarp kitų su 

aplinka susijusių priemonių – vietos 

ūkininkavimo, biologinės įvairovės, vegetariškos 

ar veganiškos mitybos skatinimas ir sąžiningos 

kainos ūkininkams;  

‒ biologinės įvairovės skatinimas raginant atkurti 

miškus, sustabdyti miškų kirtimą ir didinti 

mokslinių tyrimų infrastruktūrą; 

‒ teikinių autoriai taip pat ragina dėti daugiau 

pastangų keičiant elgseną ir požiūrį per 

informuotumo didinimą, švietimo ir 

komunikacijos priemones; 

‒ speciali tema skirta kraštovaizdžiui ir statybai – čia 

pristatomos idėjos apie tvarų būstą, ekologiškas 

statybines medžiagas ir naująjį europinį bauhauzą; 

‒ teminėje srityje „Skaitmeninė transformacija“ 

teikinių autoriai aptarė skaitmeninimo ir klimato 

kaitos sąveiką. 

 

 

Sveikata   

Sveikatos teminė sritis apima daug įvairių temų. Teikinių 

autoriai ragina sudaryti vienodas galimybes naudotis 

sveikatos priežiūros paslaugomis ES, siūlydami idėjas dėl 

geresnio valstybių narių bendradarbiavimo; siekti didesnio 

suderinimo ir integracijos – įtakos tam turėjo ir COVID-19 

pandemijos patirtis bei padariniai. Teikinių autoriai ragina 

plėsti mokslinius tyrimus ir didinti medicinos srities 

investicijas bei siūlo įvairias idėjas, kaip apskritai pagerinti 

visuomenės sveikatą. Pagrindinės temos: 

‒ priemonės siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumą visiems, pavyzdžiui, 

pasiūlymai dėl Europos sveikatos draudimo 

sistemos; 

‒ glaudesnis bendradarbiavimas ir integracija, 

sustiprinta ES sveikatos priežiūros sistema ar net 

didesnė ES kompetencija visuomenės sveikatos 

srityje; 

‒ ištekliai ir priemonės siekiant propaguoti sveikatos 

raštingumą, sveiką gyvenseną ir mitybą, įskaitant 
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natūralių priemonių integravimą į mediciną, taip 

pat prevencinį požiūrį į visuomenės sveikatą;  

‒ ES koordinuojamų inovacijų ir investicijų į 

sveikatos mokslinius tyrimus, visų pirma dėl 

demografinių senėjančios ES visuomenės 

ypatumų, būtinybė. 

‒ COVID-19 poveikio vertinimas, tarp jų 

atsakomųjų veiksmų, pavyzdžiui, skaitmeninio 

koronaviruso sertifikato, vertinimas ir įgyta patirtis 

rengiantis kovoti su būsimomis pandemijomis. 

 

Ekonomikos, 

socialinio teisingumo 

ir darbo vietų  

kūrimo stiprinimas  

Šioje teminėje srityje teikinių autoriai teikia įvairius 

pasiūlymus, kuriais būtų skatinamas ekonomikos augimas, 

pavyzdžiui, inovacijos, tolesnis Europos bendrosios rinkos 

stiprinimas bei įvairios MVĮ ir strateginės pramonės 

rėmimo priemones. Teikinių autoriai vienodai pabrėžia, jog 

svarbu, kad Europa taptų įtraukesnė ir socialiai teisingesnė, 

ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją. Jie taip pat 

laikosi nuomonės, kad įvairių žmonių grupių, ypač esančių 

pačioje nepalankiausioje padėtyje, gerovė nepaprastai 

svarbi norint užtikrinti sėkmingą ES veikimą ir tolesnį 

augimą. Svarbiausios šioje teminėje srityje aptariamos 

temos: 

‒ įvairios apmokestinimo formos, kad ekonomika 

būtų teisinga ir įtrauki, pavyzdžiui, mokestinės 

priemonės sąžiningai įmonių konkurencijai 

užtikrinti, aplinkosaugos mokesčiai ir minimalus 

ES masto mokestis, skirtas kovai su mokesčių 

rojais.  

‒ Teikinių autoriai mano, kad, norint užtikrinti 

socialinį teisingumą, svarbios yra socialinės 

apsaugos priemonės. Labiausiai aptarinėjama 

visuotinių bazinių pajamų idėja;  

‒ siūloma kurti įtraukesnę, socialiai teisingesnę 

Europą vadovaujantis Europos socialinių teisių 

ramsčio principais, pavyzdžiui, socialinės 

apsaugos priemonėmis, panaikinant vyrų ir moterų 

darbo užmokesčio skirtumą, užtikrinant lyčių 

lygybę, neįgaliųjų teises, LGBTIQ teises ir šios 

bendruomenės atstovavimą; 

‒ keliami ekonomikos gaivinimo klausimai, tarp jų 

susirūpinimas dėl ES didėjančios valstybės skolos, 

aptariamas Europos Centrinio Banko vaidmuo, 

raginama peržiūrėti Stabilumo ir augimo paktą ir 

plėsti Ekonomikos gaivinimo fondą bei remti 

vietos gamybą ir vietos vartojimą siekiant skatinti 

ES ekonomiką; 

‒ raginama kurti daugiau darbo vietų investuojant į 

inovacijas, švietimą, skaitmeninimą, mokslinius 

tyrimus ir plėtrą, taip pat kurti žaliąją ekonomiką; 

‒ siūloma gerinti darbo sąlygas ir konkrečias 

priemones siekiant dar labiau palengvinti darbo 

jėgos judumą ES; 

‒ siūloma imtis bendros mokesčių politikos ir 

Europos fiskalinės reformos, kad Europa ateityje 

būtų vieningesnė – taip pat ir didinant ES nuosavus 

išteklius arba formuojant nuo valstybių narių 

nepriklausomą biudžetą. Siūloma toliau stiprinti 

Europos bendrąją rinką. 

ES  

pasaulyje  

Apskritai teikinių autoriai ragina ES būti aktyvesnei 

pasaulinėje politinėje arenoje atsižvelgiant į jos pagrindines 

vertybes, taip pat ir su aplinka susijusius klausimus. 

Platformos teikinių autoriai kelia strateginio 

savarankiškumo klausimą ir dažnai mano, kad ES turėtų 

drąsiau naudoti tiek švelniąją, tiek kietąją galią, nors kai 

kurie išreiškia abejonių. Pasiūlyta įvairių idėjų: 

‒ teikinių autoriai aptaria bendruosius ES užsienio 

politikos tikslus ir ragina vykdyti bendrą ES 

užsienio politiką ginant žmogaus teises ir 

demokratines vertybes visame pasaulyje; 

‒ įvairių priemonių ir mechanizmų plėtojimas 

siekiant pagerinti ES įvaizdį ir užtikrinti, kad į ją 

būtų rimtai žiūrima pasaulinėje politinėje arenoje, 

daug diskutuojant apie bendrą gynybos politiką, 

kad būtų galima ne tik įsikišti, bet ir atlikti 
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atgrasomąjį vaidmenį bei atstovauti geopolitinei 

galiai kitų pasaulio galių atžvilgiu;   

‒ ES kariuomenės sukūrimas;  

‒ veiksmai, kuriais siekiama, kad ES taptų 

matomesnė, valstybėms narėms nutraukiant 

tarpusavio vidaus konkurenciją, arba idėjos, 

susijusios su ES diplomatine atstovybe; 

‒ ryžtingesnės pozicijos užėmimas Kinijos atžvilgiu, 

ypač priimant Europos Sąjungos užsienio 

investicijų strategiją; 

‒ permąstyti vienbalsiškumo taisyklę priimant 

užsienio politikos sprendimus ir padidinti Europos 

Parlamento įgaliojimus; 

‒ tolesnė plėtra, ypač į Vakarų Balkanų šalis; 

‒ naudoti švelniąją galią kaip daugiašališkumo 

šalininkei stiprinant prekybos politiką. 

Vertybės ir teisės, 

teisinė valstybė, 

saugumas 

Teikinių autoriai aptaria Europos vertybių, kaip pagrindinio 

principo, sampratą ir skatina lygybės bei įvairių teisių ir 

laisvių idėjas. Didelė dalis šios teminės srities sąveikos 

apima diskusijas dėl to, ką vadiname „neliberalių 

demokratijų iškilimo pavojumi“ ES, kurios nepaiso ES 

vertybių ir yra linkusios į autokratinius režimus. 

Pagrindinės temos ir idėjos: 

‒ grupė teikinių autorių dėmesį sutelkia į tai, kas yra 

ES vertybės, pavyzdžiui, žmogaus teisės, laisvė, 

lygybė, demokratija, teisinė valstybė, pliuralizmas, 

solidarumas, lyčių lygybė, kuriomis, pasak teikinių 

autorių, ES politika ir jos sąveika turėtų būti 

vadovaujamasi pasauliniu mastu;  

‒ diskusijose taip pat aptariamas krikščioniškųjų 

vertybių vaidmuo, o kai kurie ragina neatmesti 

konservatyvesnių balsų ir požiūrių ES; 

‒ pateikiama keletas konkrečių pasiūlymų dėl to, 

kaip geriau apsaugoti ES vertybes ir teisinę 

valstybę ES, taip pat apskritai žmogaus teises, ir 

raginama laikytis griežtesnės pozicijos ginant ES 

vertybes;  

‒ kai kurie piliečiai ragina kurti lygesnę ir įtraukesnę 

visuomenę neįgaliesiems, užtikrinti lyčių lygybę ir 

geresnę LGBTIQ bendruomenės apsaugą; 

‒ diskutuojama apie teisių ir laisvių užtikrinimą: 

judėjimo laisvę, privatumo apsaugą, gyvūnų teises, 

neapykantos kalbą, spaudos ir žiniasklaidos laisvę; 

‒ imdamasis saugumo temos, ne vienas dalyvis 

svarsto ES kariuomenės idėją; minima glaudesnio 

ES šalių bendradarbiavimo vidaus saugumo 

klausimais būtinybė; 

‒ raginama stiprinti lobistinės veiklos ir kovos su 

korupcija reguliavimą bei skaidrumą. 

Skaitmeninė  

transformacija  

Apskritai teikinių autoriai pabrėžia, jog svarbu, kad 

skaitmeninė transformacija būtų skatinama ir įtvirtinama 

įvairiose srityse, pradedant ekonomika ir baigiant sveikata. 

Tačiau jie akcentuoja ir ne vieną su skaitmenine 

transformacija susijusį iššūkį, pavyzdžiui, etinius aspektus, 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento trūkumus ir 

kibernetines grėsmes. Pagrindinės temos: 

‒ skaitmeninių inovacijų rėmimo būdai ir 

priemonės, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas ir 

skaitmeninio suverenumo skatinimas. Tai apima 

įvairias potemes: tvarią gamybą, socialinę 

žiniasklaidą ir platformas, kurios atitiktų ES 

privatumo standartus, bei, kalbant plačiau, 

Europos skaitmeninės ekosistemos, kuri būtų ne 

tik konkurencinga ir atvira pasauliui, bet ir saugi 

bei gerbianti privatumą, kūrimas; 

‒ keletą skaitmeninio pilietiškumo ir ES 

skaitmeninio suvienijimo priemonių su 

pasiūlymais dėl skaitmeninių portalų, Europos 

masto tapatybės nustatymo naudojant skaitmeninę 

elektroninę atpažinties priemonę arba Europos 

masto tapatumo nustatymo metodą, skirtą prieigai 

prie asmens duomenų arba viešosioms paslaugoms 

teikti; 
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‒ skaitmeninės įtraukties siekimas taikant 

priemones, kuriomis galima užtikrinti prieinamą ir 

įtraukią prieigą prie skaitmeninės erdvės bei 

skatinti įvairių gyventojų grupių skaitmeninius 

įgūdžius 

‒ ilgaamžės perėjimo prie skaitmeninio ryšio 

priemonės, nes dėl skaitmeninimo mažėja tarša ir, 

be kita ko, reikalaujama ilgaamžės, taisytinos 

skaitmeninės įrangos; 

‒ vis labiau plėtojama skaitmeninių duomenų ir 

duomenų privatumo tema, o idėjos yra susijusios 

su centralizuotu neskelbtinų asmens duomenų 

saugojimu, viešųjų tinklų apsauga naudojant 

atvirojo kodo programinę įrangą arba blokų 

grandinę ir vaikų apsauga skaitmeninėje aplinkoje; 

‒ ekonomikos skaitmeninimas su kriptovaliuta 

susijusiomis priemonėmis ir raginimas įvesti 

skaitmeninį eurą;  

‒ investicijos į skaitmeninį švietimą ir e. sveikatą, 

siekiant skatinti sveiką ir sąmoningą naudojimąsi 

technologijomis. 

 

Europos 

demokratija  

Šios teminės srities idėjos apima daug įvairių klausimų. 

Daugelis teikinių autorių ragina restruktūrizuoti ES 

institucijas ar netgi agituoja už ES federalizaciją. Įvairiais 

siūlymais raginama užtikrinti didesnį piliečių domėjimąsi. 

Svarbiausios temos:  

‒ neretai keliamas ES federalizacijos klausimas; kai 

kurie dalyviai pasisako už decentralizaciją, 

suteikiant daugiau galių valstybėms narėms;  

‒ siūloma reformuoti ES institucijas, kad jų veikla 

būtų veiksmingesnė ir skaidresnė bei labiau 

priartėtų prie piliečių. Dažniausiai teikiniuose 

siūloma vieningo balsavimo Taryboje tvarką 

pakeisti kvalifikuotos balsų daugumos 

taisyklėmis, ypač ES vertybių apsaugos srityje, ir 

suteikti didesnį vaidmenį Europos Parlamentui;  

‒ atstovavimo srityje – Europos Parlamento rinkimų 

organizavimo tvarkos pokyčiai, kaip priemonė 

padidinti piliečių dalyvavimą ES demokratiniuose 

procesuose, su pasiūlymais dėl tarptautinių 

rinkimų sąrašų ar tarptautinių kampanijų; taip pat 

siūloma tiesiogiai rinkti ES pirmininką; 

‒ siūlomos priemonės, kad konsultacijos su 

piliečiais ir jų dalyvavimas taptų struktūrine ES 

valdymo dalimi;  

‒ siūlomi mechanizmai ir būdai ES piliečiams labiau 

įtraukti ir didesniam jų ryšiui su ES bei geresniam 

informavimui apie ES ir jos sprendimus užtikrinti. 

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto teminėje 

srityje pateikta pasiūlymų ir dėl geresnės 

komunikacijos, bendrų ES žiniasklaidos platformų 

bei Europos dvasios puoselėjimo.  

‒ Siūlomi mechanizmai ir būdai demokratinėms 

vertybėms apsaugoti atsižvelgiant į lobistinę 

veiklą, korupciją ir demokratijos principus 

pažeidinėjančias vyriausybes. 

 

Migracija  

Šioje teminės srities sąveikai būdinga poliarizacija. Tai 

prieštaringiausia iš visų teminių sričių: vieni tvirtai pasisako 

prieš bet kokią migraciją, laikydami ją grėsme, o kiti ragina 

imtis labiau į žmogaus teises orientuotos migracijos 

politikos. Idėjas galima apibendrinti taip: 

‒ ragina sukurti bendrą migracijos politiką, 

pavyzdžiui, ES darbo migracijos politiką, ES 

atrankinės migracijos politiką arba taškais pagrįstą 

sistemą; 

 

‒ organizuotesnės ir labiau koordinuotos pastangos 

sienų kontrolės srityje: didesnė parama „Frontex“ 

ir didesnis valstybių narių solidarumas; 

‒ ragina vykdyti pagarbos žmogaus teisėms 

besilaikančią migracijos politiką, sukurti 

priėmimo infrastruktūrą ir saugesnius migracijos 

kelius; 

‒ poreikis šalinti pagrindines migracijos priežastis 

kilmės šalyse, pavyzdžiui, stiprinant vystymosi 
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politiką. Taip pat aptariami kovos su migracija dėl 

klimato kaitos būdai; 

‒ konkrečios priemonės ir būdai mažinti migraciją 

arba įvairias kontroliuojamos migracijos formas, 

užtikrinant griežtesnę sienų kontrolę ir 

repatriaciją;   

‒ prieštaravimas bet kokios formos migracijai, 

siejant ją su terorizmu, grėsme ES kultūriniam 

identitetui ar migracijos naudojimu kaip politiniu 

ginklu; 

‒ būdai ir priemonės integracijai palengvinti ir 

migrantų bei nuolatinių ES gyventojų teisėms 

apsaugoti. 

 

Švietimas, kultūra, 

jaunimas ir sportas 

Šiuo metu šios teminės srities turinys labai fragmentiškas: 

keliama daug labai įvairių idėjų, kuriomis didžiausias 

dėmesys atkreipiamas į švietimą ir kultūrą. Šios teminės 

srities temos yra kompleksinės. Jos aptinkamos ir kitose 

platformos dalyse.   

‒ Europos tapatybės ir Europos pilietybės plėtojimo 

skatinimo priemonės ir būdai; svarbus vaidmuo 

tenka žiniasklaidai ir Europos žurnalistikai, taip 

pat Europos vertybes ir kultūrą propaguojančiai 

Europos produkcijai; 

‒ platesnis užsienio kalbų mokymas arba privalomi 

kursai mokyklose apie ES institucijas ir Europos 

istoriją taip pat laikomi pripažinimo ir bendros ES 

tapatybės puoselėjimo priemonėmis. Įvairiose 

platformos temose plačiai paplitę pasiūlymai 

suvienodinti bendrą kalbą; 

‒ keliose idėjose iškeltas poreikis užtikrinti švietimo 

ateitį, raginant skaitmenizuoti švietimą, greta 

STEM įgūdžių skatinti socialinius emocinius 

įgūdžius arba apskritai tarpkultūrinius įgūdžius;  

‒ įvairūs pasiūlymai, kaip skatinti judumą Europos 

Sąjungoje; 

‒ be to, šioje teminėje srityje yra idėjų, kuriose 

aptariami konkretūs veiksmai, susiję su jaunimu ir 

jaunimo nedarbu; 

‒ būtinybė remti ir saugoti kultūros ir kūrybos 

pramonę pasitelkiant teisinę sistemą. 
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Veiklos apžvalga 

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

daugiakalbė skaitmeninė platforma, iki 2021 m. lapkričio 

3 d. į ją buvo įkelta iš viso 29 012 teikinių: idėjų, komentarų 

ir renginių. Šią veiklą galima suskirstyti taip:  

‒ idėjos: 9 337, 

‒ komentarai: 16 017, 

                                                      

1Iki šiol šiuose renginiuose dalyvavo daugiau nei 150 000 dalyvių. 

‒ renginiai: 3 658.1 

Žvelgiant į krypties liniją (žr. Figure 1), matomos dvi 

teikinių smailės. Pirmoji smailė sutampa su platformos 

veiklos pradžia, o antroji užfiksuota Europos dieną (gegužės 

9 d.), kai vyko Konferencijos dėl Europos ateities 

inauguracija. 

1. Teikinių platformoje 

apžvalga  

 



   
 

   

 

1 pav. Laikaskalė, kurioje pateikiamas teikinių skaičius per dieną (2021 04 19–2021 11 03) 
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Prieš įsitraukiant į platformos veiklą teikinių autorių 

prašoma pateikti informaciją apie savo gyvenamąją šalį, 

išsilavinimą, amžių, lytį ir užimtumo statusą. Duomenys 

tvarkomi anonimiškai. Kadangi minėtąja informacija 

dalijamasi savanoriškai, šiuo pagrindu teiktinos įžvalgos 

yra ribotos. Jos pristatomos toliau. Pavyzdžiui, 25 % 

teikinių autorių nėra nurodę savo gyvenamosios šalies.  

Kaip matyti iš 2 pav., kuriame nurodomas bendras 

kiekvienos šalies teikinių skaičius, aktyviai dalyvauja visos 

ES šalys. Be to, užregistruoti 209 teikiniai iš ES 

nepriklausančių trečiųjų šalių, palyginti su 32 teikiniais 

antrojoje tarpinėje ataskaitoje. 

 

2 pav. Teikinių skaičius pagal šalį (2021 04 19–

2021 11 03) 

Siekiant susidaryti išsamesnį vaizdą apie teikinių skaičių, 

palyginti su gyventojų skaičiumi, toliau esančiame 

paveiksle pateikiamas kiekvienos šalies teikinių, tenkančių 

vienam milijonui gyventojų, skaičius.  

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

gyventojų (2021 04 19–2021 11 03) 
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Renginių apžvalga 

 

Konferencijai judant į priekį, tuo pat metu didėja 

organizuojamų renginių skaičius. Jie suteikia galimybę 

daugiau žmonių padėti įsitraukti ir progresuoti 

demokratiniame procese. Nuo platformos veikimo pradžios 

iki 2021 m. lapkričio 3 d. iš viso platformoje buvo 

užregistruoti 3 658 renginiai. Panašiai, kaip Konferencijos 

chartijoje (prieinama čia), renginiuose turi būti kreipiamas 

dėmesys į piliečius, renginiai turi būti įtraukūs ir prieinami 

bei skatinti diskusijų įvairovę. Siekiant padėti renginių 

organizatoriams, yra parengti priemonių rinkiniai 

(prieinama čia). Kad renginiais būtų galima veiksmingai 

prisidėti prie konferencijos, į skaitmeninę platformą turi 

būti įkeltos renginių ataskaitos, kuriose išsamiai išdėstomos 

išvados ir konkrečios idėjos (žr. gaires). Į šias renginių 

ataskaitas kartu su renginio aprašymu ir susijusiomis 

idėjomis atsižvelgiama atliekant bendrą platformos 

informacijos analizę. 

Su konferencija susiję renginiai organizuojami įvairiomis 

formomis, atsižvelgiant į jų rūšis, mastą, auditoriją ar 

organizatorių profilį bei jų teminę aprėptį. Šioje dalyje 

siekiama pateikti įžvalgų apie renginių rūšių įvairovę, o jų 

teikiniai turinio požiūriu aptariami atitinkamose 

platformose. 

Renginiai vyksta internetu, gyvai arba mišriu būdu. Jie 

dažnai organizuojami kaip diskusijos ar praktiniai 

seminarai, pavyzdžiui, Ispanijoje surengtas dialogų apie 

ateitį ciklas, kuriame, be kita ko, vyko piliečių praktinis 

seminaras apie bazines pajamas (žr. renginį), arba piliečių 

praktinis seminaras apie tvaraus miesto praktiką, surengtas 

mažame Flandrijos miestelyje (renginys). Kai kurie 

renginiai organizuojami labiau klasikinėmis formomis, 

pavyzdžiui, pagrindinis pranešimas, po kurio vyksta 

klausimų ir atsakymų sesijos; kiti renginiai yra labiau 

patariamojo pobūdžio. Kai kurie platformoje užregistruoti 

renginiai yra dalis ilgesnės trukmės konsultacinių projektų, 

pavyzdžiui, projektas „Decide Europe“, ES lygmens 

teisėkūros svarstymų, skirtų vidurinių mokyklų 

moksleiviams Čekijos Respublikoje ir Slovakijoje, 

modeliavimas (žr. renginį). Taip pat yra naujoviškų formų, 

pavyzdžiui, praktinis seminaras, kuriame dalyviai galėjo 

teikti rekomendacijas žaisdami vaidmenų žaidimą (žr. 

renginį), Latvijoje surengtas hakatonas, kuriame dalyvių 

komandos varžėsi tarpusavyje kurdamos naujoviškus ir 

tvarius sprendimus (žr. renginį), arba Ispanijoje surengtas 

renginys „Vaikščiojimas ir kalbėjimas apie klimato kaitą“ 

(žr. renginį). 

Kalbant apie dalyvavimą, kai kuriuose renginiuose 

siekiama įtraukti tam tikrų kategorijų dalyvius, pavyzdžiui, 

moteris (žr. renginio pavyzdį) arba jaunimą (žr. renginio 

pavyzdį). 

Kalbant apie temas, kai kurie renginiai skirti Konferencijos 

procesui arba Europos ateičiai plačiąja prasme, pavyzdžiui, 

renginys Vokietijoje, kuriame pateikiama bendra įžanga į 

Konferenciją (renginys), arba renginys, kuriame pokalbis su 

vyresnio amžiaus žmonėmis aktualiais ES klausimais 

derinamas su skaitmeninių įgūdžių pamoka Latvijoje 

(renginys). Kiti renginiai skirti konkrečioms temoms, 

pavyzdžiui, apie miestus, skatinančius demokratiją (žr. 

renginį), arba Kopenhagos universiteto renginys apie 

migraciją (žr. renginį). 

Renginius organizuoja įvairūs organizatoriai: ne tik ES 

piliečiai, akademinės bendruomenės, pilietinės visuomenės 

organizacijos, bet ir nacionalinės, regioninės bei vietos 

valdžios institucijos ir ES institucijos prisidėjo prie Europos 

ateities konferencijos organizuodamos renginius. Kai kurios 

valstybės narės telkia nacionalines piliečių grupes, kitos 

rengia arba remia įvairias kitokio pobūdžio konsultacijas. 

Renginius taip pat organizuoja Europos Komisijos 

atstovybės valstybėse narėse, Europos Parlamento ryšių 

tarnybos, Regionų komitetas ir Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas.  

 

 

  

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

diskusijose?  

Vertinant teikinių autorių, pateikusių informaciją apie savo 

gyvenamąją šalį, įskaitant duomenis iš trečiųjų šalių, profilį, 

galima pateikti toliau nurodytas pastabas. 

Daugiau nei pusė teikinių autorių nurodo esą vyrai 

(56,7 %), o 15 % – moterys. Tačiau daugiau nei 

ketvirtadalis (27,8 %) nepateikė informacijos apie savo lytį, 

o 0,4 % nurodė esą nebinarinio lytiškumo, todėl šie skaičiai 

atskleidžia tik ribotą vaizdą.  

Šiuo metu amžiaus grupėms atstovaujama gana įvairiai: 

pagal teikinius aktyviausia yra 55–69 m. amžiaus dalyvių 

grupė (21,2 %); nedaug atsilieka 25–39 m. amžiaus grupė 

(19,1 %).  

Kalbant apie profesiją, platformoje ir toliau aktyviausi 

profesionalūs darbuotojai (15,4 %) bei vadovai (11,9 %). 

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

aktyvumas, palyginti su ankstesniuoju laikotarpiu, 

sumažėjo (9,5 %). Fizinį darbą dirbantys darbuotojai 

(6,9 %), savarankiškai dirbantys asmenys (9,1 %) ir 

bedarbiai (2,6 %) iki šiol platformoje santykinai mažiau 

aktyvūs.  

Kalbant apie išsilavinimą, iki šiol labai aktyvūs aukštąjį 

išsilavinimą turintys žmonės (47 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 pav. Dalyvių amžius, lytis, išsilavinimas ir profesija 

(2021 04 19–2021 11 03) 

 

 

 

  

28%

57%

15%

0,4%Gender of participants

no answer

man

woman

non binary

28%

10%

19%

16%

21%

7%

Age of participants

no answer

15-24 y.o.

25-39 y.o.

40-54 y.o.

55-69 y.o.

70+ y.o.

32%

10%

3%
9%

15%

13%

7%

12%
0,4%

Occupation of participants

no answer

student

unemployed

self-employed

professional worker

retired

manual worker

manager

house worker

34%

11%

1,2%

1%

7%

47%

Education of participants

no answer

still studying

no full time education

under 15

under 20 - basic or upper
secondary education
20 plus - tertiary education

Reikėtų pažymėti, kad čia pateikti socialiniai ir 

demografiniai duomenys suteikia tik ribotą vaizdą, nes 

organizacijos taip pat susikuria profilį platformoje, kad 

galėtų prisidėti idėjomis ar renginiais. Be to, renginių 

dalyviai nebūtinai užsiregistravo platformoje, todėl 

negali būti įtraukti į statistinius duomenis.  



 

© Kantar Public 2021 17 

Populiariausios teikinių 

teminės sritys  

Nuo pat pirmųjų Konferencijos mėnesių populiariausia 

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

demokratija“ (5 104); po to – „Klimato kaita ir aplinka“ 

(4 854). Teikiniai, priskiriami temai „Kitos idėjos“, 

rikiuojasi trečioje vietoje. Po jų – „Ekonomikos, socialinio 

teisingumo ir darbo vietų kūrimo stiprinimas“ (4 vieta) ir 

„Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ (5 vieta), 

aplenkiant temą „ES pasaulyje“ (žr. 5 pav.). Kaip jau 

minėta, teminei sričiai „Kitos idėjos“ priskiriami teikiniai 

analizuojant pasiskirstė kitose teminėse srityse.  

Kai kurios teminės sritys sulaukia daugiau komentarų, idėjų 

arba renginių negu kitos, pavyzdžiui, daugiausia idėjų 

(1 717) ir renginių (681) sulaukė teminė sritis „Klimato 

kaita ir aplinka“, o teminė sritis „Europos demokratija“ – 

3 122 komentarų .  

 

  

5 pav. Teikiniai platformoje pagal temines sritis (2021 04 19–2021 11 03) 
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Naujausi pokyčiai 

 

Nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2021 m. lapkričio 3 d. 

aktyvumą platformoje iliustruoja 4 454 teikiniai:  

 1 176 idėjos  

 1 887 komentarai  

 1 391 renginys  

Per pastarąjį laikotarpį vidutinis savaitės teikinių skaičius 

išaugo: antrąją rugsėjo savaitę (rugsėjo 13–19 d.) jis siekė 

70 teikinių per dieną, o rugsėjo pabaigoje ir spalio 

pradžioje – 77 teikinius per dieną. Apskritai spalio mėn. 

savaitės vidurkiai buvo didesni, o spalio 18–24 d. – 90 

teikinių per dieną. Teikinių analizė pagal šalis rodo, kad 

Vokietija išlieka pirmaujančia šalimi pagal teikinių kiekį 

(848), o Prancūzija (425) ir Belgija (365), palyginti su 

ankstesniu laikotarpiu, platformoje buvo mažiau aktyvios ir 

užėmė atitinkamai trečią ir penktą vietas. Tuo pat metu 

padaugėjo teikinių iš Vengrijos ir Italijos (atitinkamai 512 

ir 396 teikiniai). 

Šie skaičiai atitinka teikinių skaičių, proporcingą gyventojų 

skaičiui: Didžiausias aktyvumas per pastarąjį laikotarpį 

užfiksuotas Vengrijoje, kur 1 mln. gyventojų teko 52 

teikiniai. Be to, aukštas teikinių, tenkančių vienam milijonui 

gyventojų, lygis nustatytas Slovėnijoje, Belgijoje ir 

Lietuvoje.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(2021 09 08–2021 11 03) 

 

6 pav. Teikinių skaičius pagal šalį (2021 09 08–2021 11 03) 
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Ryškiausios temos 

2021 m. rugsėjo 8 d.–

2021 m. lapkričio 3 d. 

laikotarpiu 

Atsižvelgiant į viso laikotarpio tendencijas, daugiausia 

dėmesio sulaukusių teminių sričių sąrašo viršuje – 

„Europos demokratija“ (1 083 teikiniai) ir „Klimato kaita ir 

aplinka“ (1 065 teikiniai).  

Teminė sritis „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ yra 

trečia pagal populiarumą – 788 teikiniai per pastarąjį 

laikotarpį, o ketvirta – teminė sritis „Ekonomikos, 

socialinio teisingumo ir darbo vietų kūrimas“ – 761 teikinys 

per pastarąjį laikotarpį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 pav. Lyginamoji teikinių apžvalga pagal temines sritis pastaruoju laikotarpiu ir iš viso 
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Nuo platformos veikimo pradžios teminė sritis „Klimato 

kaita ir aplinka“ iš viso sulaukė 4 956 komentarų, idėjų ir 

renginių (1 758 idėjos, 2 487 komentarai ir 711 renginių). 

Įvairiuose teikiniuose dalyviai dažnai reiškia susirūpinimą 

dėl visuotinio atšilimo ir jo pasekmių, ragindami 

vyriausybes nedelsiant imtis konkrečių veiksmų. Šios temos 

idėjos yra įvairios ir gali būti suskirstytos į šias temas: 

 Tarša 

 Žaliasis kursas 

 Energetika 

 Subsidijavimas, apmokestinimas 

 Vartojimas 

 Transportas 

 Žemės ūkis 

 Biologinės įvairovės skatinimas 

 Požiūrio ir elgesio pokyčių skatinimas 

 Kraštovaizdžiai ir statyba  

 

 

 

2. Klimato kaita ir 
aplinka 
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Renginiai  

Nuo konferencijos pradžios visoje Europoje surengtas 691 

renginys, kuriuose buvo diskutuojama apie klimato kaitą ir 

aplinką. Dažniausiai šiuose renginiuose kalbama apie 

„Europos žaliąjį kursą“, t. y. apie planą iki 2050 m. paversti 

Europą pirmuoju pasaulyje klimato požiūriu neutraliu bloku 

su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis įvairiems 

sektoriams. Kiti dažnai aptariami klausimai: tvari miestų 

praktika, žiedinė ekonomika ir klimato kaitos padariniai, 

taip pat tvarus žemės ūkis, išmetamųjų teršalų kiekio 

mažinimas, energetikos pertvarka, miškų atkūrimas ir 

tausojamasis judumas. Nors ir rečiau diskutuotinos atliekų 

tvarkymo, biologinės įvairovės, švietimo apie tvarumą, 

maisto produktų išsaugojimą ir kitų klausimų temos, vis 

dėlto tai yra svarbūs viso paveikslo elementai.   

Dalyvaujamojo renginio pavyzdys – Graikijos piliečių 

forumas, kuriame buvo diskutuojama apie aplinkos krizę 

(žr. renginį). Be to, piliečių praktiniame seminare 

daugiausia dėmesio skirta tvariai miestų praktikai, todėl 

platformoje paskelbta nemažai idėjų (žr. renginį).  

Keletas renginių buvo kritinio pobūdžio, susiejantys 

klimato politiką su socialiniu teisingumu ir dėmesiu 

pažeidžiamiausioms grupėms (žr. renginio pavyzdį ). 

Tarša  

Teikinių autoriai taršą vadina vienu pagrindinių spaudimo 

viso pasaulio aplinkai šaltinių. Žaliosios pertvarkos 

klausimai aptariami kartu su įvairiais sprendimais, 

pasiūlytais taršai mažinti (žr. renginį). Pavyzdžiui, pagal 

vieną iš labiausiai platformoje palaikomų idėjų norima, kad 

ES vadovautųsi tvirtu ir įtraukiu valdymo požiūriu, kai į 

prisitaikymo politikos visais lygmenimis rengimą ir 

įgyvendinimą įtraukiami tiek darbuotojai, tiek profesinės 

sąjungos. Pabrėžiama, kad ES kovos su klimato kaita 

strategija turėtų apimti konkrečias politikos priemones, 

kuriomis būtų išsaugomos darbo vietos ir užtikrinama 

darbuotojų sveikata bei sauga, taip pat aktyvią darbo rinkos 

politiką ir perkvalifikavimą bei mokymą, kad būtų užkirstas 

kelias darbo vietų praradimui (žr. idėją). 

Toliau išvardytose potemėse aptariamos kelios taršos sritys: 

išmetamieji teršalai, vandens tarša, plastiko tarša ir šviesinė 

tarša.  

Kalbant apie išmetamuosius teršalus, vienas iš labiausiai 

aptarinėjamų klausimų yra susijęs su jų apmokestinimu, 

tiksliau, siūloma skatinti įmones mažinti savo išmetamą 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pasirenkant 

pigesnius atsinaujinančiuosius energijos išteklius, o tai savo 

ruožtu skatintų vartotojus rinktis tvaresnius sprendimus (žr. 

idėjos pavyzdį).  

Vienas dalyvis išreiškė susirūpinimą dėl kriptovaliutų 

kasybos, kai dėl jai naudojamos įrangos suvartojama daug 

elektros energijos. Šio dalyvio nuomone, kuo labiau 

kriptovaliutų kasyba taps pasauline problema, tuo daugiau 

reikės apribojimų ir reguliavimų (žr. idėją).  

Vandens taršos potemėje itin akcentuojama būtinybė 

užtikrinti geriamojo vandens išteklių ir švarių ekosistemų 

saugumą ateityje. Be to, yra konkrečių pasiūlymų, kaip 

kovoti su vandenynų ir upių tarša (žr. renginio pavyzdį), 

pavyzdžiui, idėja neutralizuoti vandenynų rūgštėjimą tam 

tikromis bakterijomis (žr. idėją). 

Teikiniai, kuriuose sprendžiamas plastiko keliamos taršos 

klausimas, sudaro didelę visų teikinių dalį, o tai rodo 

didėjantį visuomenės susirūpinimą dėl per didelio plastiko 

atliekų kiekio. Kartu su raginimu įgyvendinti ir išplėsti 

vienkartinių plastikinių gaminių draudimą (žr. renginio 

pavyzdį) dalyviai siūlo apriboti pakuotėms naudojamo 

plastiko rūšis iki tokių, kurios gali būti perdirbamos kartu, 

neatskiriant sudedamųjų dalių (žr. idėjos pavyzdį). Be to, 

viena iš iškeltų idėjų yra sukurti iš upių ir vandenynų 

pašalinto plastiko perdirbimo įrenginius (žr. idėją). 

Galiausiai kai kuriomis platformoje pateiktomis idėjomis 

siūloma apriboti šviesinę taršą (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Žaliasis kursas 

Dalyviai dažnai reiškia susirūpinimą dėl klimato kaitos ir 

jos pasekmių, ragina vyriausybes ir ES imtis neatidėliotinų 

veiksmų bei sukurti griežtesnę Europos aplinkos politiką 

kovai su klimato kaita (žr. idėjos pavyzdį). Todėl keliuose 

pranešimuose aptariamas Žaliasis kursas – ES strategija, 

kuria siekiama, kad Europa pereitų prie neutralaus poveikio 

klimatui, teisingos ir klestinčios visuomenės, pavyzdžiui, 

raginama laikytis socialiai įtraukesnio požiūrio ir 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68777?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120055?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625?locale=lt
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subalansuotos strategijos, kurios ekonominiai, socialiniai ir 

aplinkosauginiai aspektai turi būti vertinami ir 

įgyvendinami kartu ir strategiškai, atsižvelgiant į sparčiai 

kylančias energijos kainas visoje Europoje (žr. idėją). 

Kituose teikiniuose aptariami būdai, kaip paspartinti Žaliojo 

kurso įgyvendinimą vietos ir regionų lygmeniu (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Bendresniu lygmeniu siūloma sukurti rezultatų suvestinę, 

kad būtų galima stebėti priemonių poveikį ir pateikti 

įrodymų apie Žaliojo kurso įgyvendinimo pažangą 

regioniniu lygmeniu (žr. idėją).  

 

Energetika 

Teikinių autoriai platformoje siūlo skatinti nedidelio ir 

didelio masto atsinaujinančiosios energijos naudojimą, taip 

pat apriboti branduolinės energijos naudojimą arba, kaip 

alternatyvą, plėtoti saugią branduolinę energiją ir ją naudoti 

šalyse bei vietose, kuriose neįmanoma naudoti 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių (žr. idėjos pavyzdį).  

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

palaikoma klimato kaitos teminės srities idėja yra visų 

subsidijų iškastiniam kurui sustabdymas (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Tuo pat metu raginama tyrinėti alternatyvius energijos 

išteklius (žr. renginio pavyzdį), pavyzdžiui, branduolių 

sintezę, geoterminę energiją arba vandenilį, kurie labai 

prisidėtų prie energijos šaltinių įvairovės (žr. idėjos 

pavyzdį). Tačiau teikinių autoriai pabrėžia, kad net tokiems 

alternatyviems ištekliams kaip vėjo energija turėtų pritarti 

vietos gyventojai, taip pat būtina užtikrinti, kad bus daromas 

teigiamas poveikis biologinei įvairovei, žmonėms ir 

kraštovaizdžiui (žr. idėjos pavyzdį). 

Pavyzdžiai energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos 

reikalavimus atitinkančio šildymo potemėje apima idėjas, 

kuriomis dalijamasi dėl įvairių kuru kūrenamų krosnių 

naudojimo (žr. idėją) arba dėl centralizuoto šildymo tinklo, 

kuriame būtų naudojami nepanaudoti šilumos šaltiniai, 

pavyzdžiui, giluminė geoterminė energija (žr. idėją).  

 

Subsidijavimas, 

apmokestinimas 

Šios temos kontekste teikinių autoriai ragina 

stabdyti aplinkai žalingos veiklos 

subsidijavimą, pavyzdžiui, nutraukti žalingas žvejybos 

subsidijas (žr. idėją) arba subsidijas iškastiniam kurui (žr. 

idėją). Be to, siūloma didinti subsidijas biologinės įvairovės 

ir klimato kaitos projektams, kurie padėtų užtikrinti 

ilgalaikę teigiamą perspektyvą. 

Teikinių autoriai taip pat siūlo įvesti tvarumo mokestį (žr. 

idėją), dėl kurio netvarūs produktai taptų brangesni ir 

atitinkamai mažiau patrauklūs tiek vartotojams, tiek 

gamintojams. Be to, tokiu būdu ES gautų papildomų pajamų 

arba „klimato pajamų“, kurias galėtų investuoti į tvarumo 

priemones, pavyzdžiui, elektromobilių pirkimą ir saulės 

baterijų įrengimą ant privačių namų (žr. idėją). 

 

Vartojimas 

Vartojimo temos kontekste esama bendro 

raginimo pakeisti dabartinę masinio prekių ir paslaugų 

vartojimo sistemą (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurių teikinių 

autoriai dar pažangesni: jie siūlo nustatyti didžiausio 

suvartojimo ir gamybos kvotas (žr. idėjos pavyzdį).  

Kalbant konkrečiai apie maisto švaistymą, vienas dalyvis 

pabrėžia, kad 40 % viso pasaulyje pagaminamo maisto taip 

ir nepatenka ant mūsų stalo – dėl to išmetama 10 % visų 

pasaulio šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, ir siūlo 

priemones, kaip sustabdyti maisto švaistymą, pavyzdžiui, 

remti maisto aukojimą (žr. idėją). 

Ne vieno teikinio autorius platformoje atkreipia dėmesį į 

didelių atliekų kiekių susidarymą ir siūlo įvairias 

priemones, siekiant išvengti šių atliekų ir kovoti su jų 

susidarymu, pavyzdžiui, antrinį perdirbimą (žr. idėjos 

pavyzdį), renkantis produktų pakuotes, kurias naudojant 

susidarytų nulinis arba mažas atliekų kiekis, kad sumažėtų 

neigiamas poveikis aplinkai (žr. idėjos pavyzdį). Vienas 

dalyvis atkreipia dėmesį į tai, kad reikia daugiau 

informacijos apie antrinį perdirbimą, kad ši praktika būtų 

skatinama nuo ankstyvo etapo (žr. idėją). Kitame pasiūlyme 

teikiama idėja įdiegti integruotą Europos butelių grąžinimo 

sistemą pagal Vokietijos modelį (žr. idėją). Perdirbimo 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to=&locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/115370?locale=lt
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temos aktualumas atsispindi ir organizuojamuose 

renginiuose, pavyzdžiui, renginyje su vyresnio amžiaus 

žmonėmis, skirtame aptarti įvairius perdirbimo būdus (žr. 

renginį). 

Vartojimo poveikiui aplinkai potemėje buvo iškeltas 

importuojamų prekių atitikties ES standartams klausimas. 

Pavyzdžiui, vienas teikinio autorius siūlo uždrausti 

importuoti iš Brazilijos jautieną, kurios atsekamumo lygis 

nėra toks pat kaip ES jautienos (žr. idėją). 

Antroje idėjų grupėje pasisakoma už pažangesnę produktų 

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

išsamiai informuojama apie gamybos poveikį aplinkai arba 

nurodoma, ar produktų sudėtyje yra mikroplastiko, ir todėl 

jie pasižymi ilgalaikiu neigiamu poveikiu vartotojų 

sveikatai (žr. idėjos pavyzdį). 

Trečiojoje grupėje svarstoma apie greitąją madą ir tekstilės 

pramonę, siekiant, kad ji taptų ekologiškesnė; teikinių 

autoriai akcentuoja didžiulius drabužių gamybai 

naudojamus išteklius ir faktą, kad drabužiai dažnai yra 

netinkami perdirbti (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, dalyviai pabrėžia, kad būtina skatinti ekologišką ir 

tvarų turizmą vietoj masinio turizmo, kadangi laikoma, jog 

pastarasis daro didelį poveikį gamtos ir kultūriniams 

ištekliams (žr. idėjos pavyzdį). 

Paskutinėje šioje temoje pateiktų komentarų ir idėjų grupėje 

reiškiamas susirūpinimas dėl atliekų, atsirandančių dėl 

naujų elektroninių prietaisų, ir, inter alia, raginama 

nustatyti ilgesnį privalomą šių gaminių garantijos laikotarpį 

bei užtikrinti, kad jie būtų remontuotini (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, siūloma parengti bandomąją programą, pagal kurią 

35 mln. ES šeimų elektros prietaisai būtų pakeisti A+++ 

klasės prietaisais, įgyvendinant ES perėjimo prie žaliosios 

ekonomikos tikslą (žr. idėją). Kai kurie dalyviai taip pat 

nori, kad būtų ribojamas energijos suvartojimas, ypač 

atsižvelgiant į tai, kad elektros energija daugiausia 

gaminama naudojant iškastinį kurą; to būtų pasiekta 

nustatant mėnesinę suvartojamos elektros energijos kvotą, 

o perviršį apmokestinant (žr. idėjos pavyzdį).  

Transportas 

Transporto temoje daug dėmesio tenka transporto ir taršos 

sąsajos idėjoms. Kai kurie toliau išvardyti pasiūlymai susiję 

su transporto sistemos pokyčiais, siekiant mažinti taršą. 

Platformoje pateiktomis idėjomis dėl transporto sistemos 

keitimo visų pirma raginama uždrausti trumpų atstumų 

skrydžius ES, kad būtų sumažinta tarša (žr. idėjos pavyzdį). 

Teikinių autoriai pabrėžia, kad dėl pandemijos aviacijos 

pramonė jau susitraukė. 

Apskritai tvirtai pritariama tam, kad Europoje būtų 

tobulinamos viešojo transporto sistemos (žr. idėjos 

pavyzdį), kaip labiau aplinką tausojančios trumpųjų 

skrydžių alternatyvos. Kalbant konkrečiai, plačiai 

diskutuojama bendro Europos geležinkelių tinklo klausimu 

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

paieškos sistemą „Euro Trainscanner“, kad kelionės 

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

integruotą ES bilietą ir leisti juo nemokamai naudotis 

miestuose (žr. idėją). Vis dažniau siūloma plėsti greitųjų 

traukinių tinklus (žr. idėjos pavyzdį).  

Kitos idėjos yra susijusios su bendru dviračių takų tinklu, 

siūlant, pavyzdžiui, išplėsti dviračių transporto maršrutus 

arba sukurti Europos masto dviračių transporto jungčių 

tinklą (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitoje idėjų grupėje daugiausia dėmesio skiriama 

inovacijoms ir elektra varomų transporto priemonių, 

pavyzdžiui, automobilių ir dviračių, kūrimui bei jų 

integravimui į dabartinę aplinką, pavyzdžiui, numatant 

įkrovimo stotelių tinklą (žr. idėjos pavyzdį). Vis dėlto 

vienas dalyvis teigia, kad elektromobiliai naudoja aplinkai 

žalingas ir humanitarines sąnaudas, ir siūlo vietoj to apriboti 

transporto priemonių svorį ir greitį, kad sumažėtų išmetamo 

CO2 kiekis (žr. idėją).  

Kalbant apie transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro 

mažinimą ir ekologiškesnį transportą, dalyviai taip pat 

pabrėžia tarpvalstybinių projektų svarbą siekiant skatinti 

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

pat raginama kurti programas, kuriomis būtų skatinami 

moksliniai tyrimai ir plėtra bei inovacijos, kad būtų 

gaminamos netaršios ir 100 % energija apsirūpinančios 

viešojo ir privačiojo, individualaus ir kolektyvinio 

transporto priemonės (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Žemės ūkis 

Keldami žemės ūkio temos klausimus, teikinių autoriai gana 

dažnai pasisako už ekologinio ūkininkavimo koncepciją ir 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true&locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t=&locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?locale=lt
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didesnį smulkių ūkių skaičių (žr. idėjos pavyzdį) bei ragina 

uždrausti pesticidų naudojimą ir pramoninį ūkininkavimą 

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

pažangesni: jie siūlo draudimą išplėsti įtraukiant ir asmeninį 

naudojimą (žr. idėjos pavyzdį). 

Viena su šia poteme susijusi idėja apima poreikį rasti 

tinkamą būdą, kaip šalinti plastikinę plėvelę, naudojamą 

mulčiavimui, šiltnamiams ir tunelinei žemdirbystei (žr. 

idėją). Be to, vienas dalyvis pasisako už perėjimą nuo 

intensyvios žemdirbystės prie agroekologijos (žr. idėją). 

Kitas dalyvis siūlo vertikaliuosius ūkius, kad žemės ūkyje 

būtų labai sumažintas suvartojamo vandens kiekis (žr. 

idėją). 

Kitos idėjos apima siūlymą ES dėti didesnes pastangas 

augalinei mitybai skatinti remiantis klimato apsaugos ir 

aplinkos išsaugojimo tikslais. Kai kurie teikinių autoriai 

savo teikinius papildo su etika susijusiais argumentais (žr. 

idėjos pavyzdį). Šis klausimas aptariamas ir pagal teminę 

sritį „Sveikata“.  

Teikinių autoriai taip pat tvirtai akcentuoja poreikį užtikrinti 

apsirūpinimo maistu savarankiškumą ir saugumą remiant 

vietos ūkininkavimą. Vietos ūkininkavimas galėtų būti 

skatinamas, pavyzdžiui, kuriant vadinamąsias maisto zonas 

aplink miestus, reikalaujant, kad miestų teritorijose būtų 

sodinami vaismedžiai, padedant gamintojams ir ūkininkams 

įsigyti žemės ribojant jos kainą, raginant dalį viešųjų pastatų 

stogo ploto naudoti miesto žemės ūkiui, ribojant su būstu 

susijusį spaudimą žemės ūkio paskirties žemei (žr. idėją). 

Žemės ūkio temoje keliamas klausimas, kaip žemės ūkis 

turėtų prisitaikyti prie klimato svyravimų. Vienoje iš idėjų 

teigiama, kad dėl daugiafunkcių ir įvairialypių agrarinės 

miškininkystės sistemų gali padidėti humuso susidarymas, 

vandens sulaikymo geba ir CO2 kiekio ribojimas, taip 

gerokai išaugant žemės ūkio stabilumui ir produktyvumui 

(žr. idėją).  

Galiausiai, vykstant diskusijai dėl ūkininkų pajamų, kai 

kurie teikinių autoriai ragina užtikrinti ūkininkams 

garantuotas pajamas ne skiriant subsidijas, o nustatant 

sąžiningas kainas (žr. idėjos pavyzdį).  

 

 Biologinės įvairovės 

skatinimas 

Biologinės įvairovės skatinimo temoje ypač išsiskiria 

pasiūlymas sodinti medžius visose „pamirštose“ vietose, 

pavyzdžiui, greitkeliuose, kelių sankryžose ir t. t., nes tai 

būdas, kaip surinkti CO2, padidinti evapotranspiraciją, 

pagerinti biologinę įvairovę ir reguliuoti vandens srautus 

(žr. idėją). Dar vienas pasiūlymas – įsteigti Europos 

mobiliąją jūrų mokslinių tyrimų stotį, kad būtų galima įgyti 

esminių žinių apie jūrų biologinę įvairovę (žr. idėją).  

Idėjų potemėje išreiškiamas susirūpinimas dėl miškų 

kirtimo ir raginama investuoti į Europos miškų atkūrimą (žr. 

idėjos pavyzdį) arba pasauliniu mastu saugoti planetos 

plaučius, t y. Amazonės atogrąžų miškus ir kitus pasaulio 

atogrąžų miškus, siekiant ne tik sulėtinti pasaulinę taršą 

anglies dioksidu ir išsaugoti rūšis, bet ir sumažinti 

migracijos spaudimą Europai (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Požiūrio ir elgesio 

pokyčių skatinimas  

Daug dėmesio skiriama ir visų kartų 

europiečių švietimui bei informuotumo didinimui (žr. 

renginį). Nors dauguma idėjų susijusios su jaunimo 

švietimu (žr. idėjos pavyzdį), netgi nuo labai ankstyvo 

amžiaus šviečiant juos per edukacinius sodus (žr. idėją), taip 

pat į klimato kaitos iniciatyvas raginama įtraukti ir vyresnio 

amžiaus europiečius, ypač atsižvelgiant į didėjantį 

visuomenės senėjimą Europoje (žr. idėjos pavyzdį). Be to, 

kai kurie teikinių autoriai pabrėžia, kad ES institucijos turi 

skatinti ekologiniu požiūriu atsakingą komunikaciją. 

Pavyzdžiui, jie siūlo rengti komunikacijos vadovus „Kaip 

būti ekologiniu požiūriu atsakingu europiečiu“ ir stiprinti 

švietimą aplinkosaugos klausimais, siekiant kurti šiuo 

požiūriu atsakingą gyvenamąją aplinką (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100&locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?locale=lt
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 Kraštovaizdžiai ir 

statyba 

Papildoma tema susijusi su kraštovaizdžiais ir 

statyba, o jos potemėje susijungia daugybė 

idėjų ir renginių, kuriuose aptariamas naujasis europinis 

bauhauzas (žr. renginį), siekiama sujungti novatorišką, 

estetišką dizainą su konkrečiais veiksmais, kuriais 

sprendžiama klimato kaitos problema, ir padaryti mūsų 

būsimas gyvenamąsias erdves tvaresnes, įperkamesnes ir 

prieinamesnes. Kitoje idėjoje raginama rengti 

informuotumo didinimo kampanijas apie ekologišką ir 

tvarią statybą naudojant mažo anglies dioksido kiekio 

statybines medžiagas (žr. idėją).  

Panašiai Švedijoje organizuojamame dialoge daugiausia 

dėmesio skiriama tvaraus būsto kaimo vietovėse kūrimo ir 

skatinimo būdams, kad gyvenimas kaimo vietovėse taptų 

patrauklesnis (žr. renginį). 

Vienas iš pasiūlymų – įsteigti Europos žemės atkūrimo 

fondą, kuris miestų gyventojams padėtų atkurti natūralesnę 

apleistų žemių ir pastatų būklę siekiant biologinės įvairovės 

(žr. idėją).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505?locale=lt
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Sveikatos teminėje srityje teikinių autoriai nagrinėja daug 

įvairių temų. Jie siūlo daugiau suderinimo ir integracijos 

Europos lygmeniu; tam įtakos turi ir COVID-19 patirtis bei 

jos poveikis. Kitos idėjos apima įvairias temas: raginama 

daugiau investuoti į sveikatos mokslinius tyrimus, ypatingą 

dėmesį skiriant senėjančiai visuomenei, siūloma imtis 

įvairių prevencinių priemonių, įskaitant sveikos gyvensenos 

skatinimą ir kovą su tais veiksniais, kurie, kaip žinoma, 

sukelia sveikatos problemas, pavyzdžiui, oro tarša. Šioje 

teminėje srityje sugeneruota 1 413 teikinių: 583 idėjos, 722 

komentarai ir 115 renginių. Pagrindinės šioje teminėje 

srityje nagrinėjamos temos yra šios:  

 Sveikatos priežiūros prieinamumas visiems  

 ES sveikatos apsaugos sistemų integravimas 

 Sveikas gyvenimo būdas  

 Prevencija, o ne intervencija 

 Sveikatos srities moksliniai tyrimai 

 Požiūris į mediciną 

 Sveikas senėjimas  

 Sveikata skaitmeniniame amžiuje 

 Atsakas į COVID-19  

 Lytinė ir reprodukcinė sveikata  

 

Renginiai  
Nuo konferencijos pradžios ES valstybėse narėse buvo 

surengta 115 su sveikata susijusių renginių, tačiau ši 

tema turėjo mažiausiai atitinkamų renginių. Kai kurie 

renginiai buvo skirti specializuotai auditorijai, 

besidominčiai konkrečiomis techninėmis temomis, o kiti 

buvo prieinami platesnei visuomenei.  

Kai kurie renginiai, kuriuose plačiąja prasme buvo 

nagrinėjamas sveikatos priežiūros ateities Europoje 

3.  Sveikata 
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klausimas, buvo skirti ne tik medikų bendruomenei (žr. 

renginio pavyzdį), bet ir organizuoti praktiniai seminarai 

dalyvaujant platesnei piliečių daliai (žr. renginio 

pavyzdį). 

Viena iš dažnai nagrinėjamų temų – Europos sveikatos 

sąjungos kūrimas, pabrėžiant poreikį veiksmingiau 

bendradarbiauti valstybėms narėms ir institucijoms ES 

lygmeniu. Pavyzdžiui, Lenkijoje vykusioje diskusijoje 

(žr. renginį) specialistai ir visuomenė kalbėjo apie 

integracijos teikiamus pranašumus, pavyzdžiui, kad būtų 

išspręsta netolygaus sveikatos priežiūros darbuotojų 

pasiskirstymo problema. 

Daugeliu atvejų diskusijos apie sveikatos priežiūros 

ateitį buvo susijusios su būtinybe iš naujo aptarti sistemą 

atsižvelgiant į vykstančią pandemiją. Renginiai dažnai 

buvo grindžiami atsaku į COVID-19, taip pat poreikiu 

apsvarstyti vietos ir Europos vakcinacijos strategijas (žr. 

renginio pavyzdį). Todėl kai kuriuose renginiuose buvo 

konkrečiai nagrinėjamas prisitaikymo prie pandemijos 

sukeltų aplinkybių klausimas (žr. renginio pavyzdį). 

Tokios aplinkybės savo ruožtu privertė toliau svarstyti, 

kokį poveikį skaitmeninimas galėtų turėti sveikatos 

priežiūros ateičiai ES (žr. renginio pavyzdį).  

Kitos nagrinėjamos temos apima kovą su vėžiu, kur 

aptariamas Europos kovos su vėžiu planas (žr. renginį).  

 

Sveikatos priežiūros 

prieinamumas visiems  

Nuolat kartojasi raginimas užtikrinti vienodas galimybes 

gauti prieinamą ir kokybišką sveikatos priežiūrą. Siūlantieji 

idėjas dėl sveikatos priežiūros prieinamumo ragina sukurti 

Europos medicininio draudimo sistemą ( žr. idėja ir idėjos 

pavyzdžius). Taip pat siūloma atsisakyti privačiojo 

sveikatos priežiūros sektoriaus, kad sveikatos priežiūros 

paslaugos būtų visiems prieinamos (žr. idėją), ir panaikinti 

dvigubą viešųjų ir privačiųjų sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą ES (žr. idėją). Kita vertus, siekiant, kad 

sveikatos priežiūros paslaugos taptų praktiškai 

prieinamesnės visiems, pateikta kita idėja – išplėsti 

mobiliąją sveikatos priežiūros sistemą, t. y. įrengti sveikatos 

priežiūros autobusus, kurie palengvintų greitą ir 

nekliudomą prieigą prie medicinos sistemų (žr. idėją). 

Kitoje idėjoje taip pat keliamas klausimas dėl vaistų kainos 

viršutinės ribos nustatymo, kad jie būtų įperkami visiems 

(žr. idėją). 

 

ES sveikatos     

apsaugos sistemų 

integravimas 

Platformos dalyviai ragina valstybes nares glaudžiau 

bendradarbiauti siekiant įvairiais būdais stiprinti Europos 

sveikatos priežiūros sistemas (žr. renginį). Pasiūlyta įvairių 

idėjų: sutelkti žinias ir pajėgumus, pvz., suteikiant galimybę 

intensyviosios priežiūros specialistams laisvai judėti ir teikti 

sveikatos priežiūros paslaugas sunkiems ligoniams visoje 

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

teikiamą skubiąją priežiūrą (žr. idėjos pavyzdį), pripažinti 

slaugytojų kvalifikacijas visoje ES, įkurti retųjų ligų 

Europos ligoninę (žr. idėją) ir pagerinti transplantacijos 

teisinį reglamentavimą, kad būtų sukurta bendra 

transplantacijos koordinavimo sistema (žr. idėją). Taip pat 

vienas teikinio autorius siūlo pripažinti ligas visoje ES ir 

sukurti duomenų bazę su gydymo metodais bei vertinimais, 

kad būtų galima sukurti ES masto ligų režimą (žr. idėją). 

Atitinkamai diskusijose pabrėžiama, kad reikia didinti ES 

kompetenciją visuomenės sveikatos srityje (žr. idėjos ir 

renginio pavyzdį), daugelis siūlo peržiūrėti Lisabonos 

sutartį (žr. idėjos pavyzdį). Šie pasiūlymai dažniausiai 

teikiami prisimenant tai, kaip valstybės narės kovojo su 

COVID-19 pandemija, susijusį medicinos priemonių 

trūkumą, vakcinų kūrimo ir bendro vakcinų pirkimo 

iššūkius. Todėl teikinių autoriai pabrėžia, kad reikia didinti 

arba perkelti vaistų ir medicinos priemonių gamybos 

pajėgumus ES (žr. idėjos pavyzdį).     

 

Sveikas gyvenimo 

būdas 

Kelių idėjų autoriai pabrėžia sveikos mitybos svarbą, o 

daugelis piliečių siūlo, kad Europos Sąjunga turėtų skatinti 
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vegetarišką mitybą (žr. idėją) dėl jos naudos sveikatai ir 

aplinkai. Šiame kontekste viena iš idėjų yra padidinti 

mokesčius mėsai ir kartu sumažinti PVM sveikiems maisto 

produktams (žr. idėją). Kitoje idėjoje siūloma kovoti su 

uždegiminėmis ligomis, susijusiomis su netinkama mityba 

ir nutukimu (žr. idėjos pavyzdį). Vienoje iš idėjų keliamas 

klausimas dėl griežtesnės maisto kokybės kontrolės (žr. 

idėją). Kitų teikinių autoriai ragina tirti emulsiklių poveikį 

(žr. idėją), uždrausti dirbtines transriebalų rūgštis (žr. idėją) 

ir reguliuoti žemės ūkio metodus, darančius poveikį mitybai 

ir sveikatai, pvz., intensyviam ūkininkavimui naudojamus 

antibiotikus (žr. idėjos pavyzdį). Panašios idėjos taip pat 

teikiamos klimato kaitos ir aplinkos teminėje srityje. 

Platformoje taip pat siūloma remti sveikatos raštingumo 

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

nuo ankstyvo amžiaus, nes tai yra vienas iš svarbiausių 

sveikos gyvensenos veiksnių (žr. idėją). Keli piliečiai 

nurodo, kad reikia Europos lygmeniu skatinti nevartoti 

tabako, padidinant jo kainą, ir nustatyti, kad jis būtų 

parduodamas tik vaistinėse (žr. idėjos pavyzdį); kiti 

pasisako už nuoseklesnę kovą su narkotikais ES lygmeniu 

(žr. idėją).  

 

Prevencija, o ne 

intervencija 

Kelios piliečių pateiktos idėjos yra susijusios su 

informuotumo apie psichikos sveikatą ir jos padarinius 

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

teikiant jas raginama parengti Europos masto planą šiam 

klausimui spręsti (žr. idėją), ypač atsižvelgiant į COVID-19 

poveikį (žr. idėją). Be to, vienas pilietis pabrėžia, kad 

kognityvinė neurologija ir elgesys gali užkirsti kelią tam 

tikrų neurologiniams sutrikimams ir patologijoms būdingų 

gretutinių ligų paūmėjimui (žr. idėją).  

Kaip neatidėliotini klausimai taip pat nurodomas oro taršos 

poveikis piliečių sveikatai (žr. idėją) ir poreikis spręsti 

akustinės taršos problemą, nustatant griežtus leistinus 

automobilių padangų skleidžiamo triukšmo lygius (žr. 

idėją). Be to, raginama mažinti riziką būti paveiktam labai 

didelį susirūpinimą keliančių medžiagų, įskaitant 

perfluoralkilintas ir polifluoralkilintas medžiagas (PFAS) 

(žr. idėją).  

Kalbant apie vėžį, vienoje idėjoje siūloma uždrausti 

soliariumus, kad būtų išvengta rizikos susirgti odos vėžiu 

(žr. idėją).  

Viena iš idėjų, susijusi su prevencija, pristato epigenetinių 

technologijų naudą skatinant naująjį ekologinį humanizmą, 

didinant aplinkos ir maisto reikšmę siekiant apsaugoti 

žmonių ir bendruomenės sveikatą (žr. idėją).   

 

Sveikatos srities 

moksliniai tyrimai 

Keletas teikinių autorių siūlo įvairias idėjas, kaip Europoje 

sukurti klestinčią sveikatos ekosistemą, skatinančią bei 

remiančią sveikatos srities inovacijas ir sveikatos srities 

mokslinius tyrimus. Pateikti įvairių formų pasiūlymai: 

pavyzdžiui, labai palankiai įvertintas pasiūlymas pagal 

programą „Europos horizontas“ skatinti mialginio 

encefalomielito patomechanizmų mokslinius tyrimus (žr. 

idėją). Kiti siūlo sukurti skaidrią intelektinės nuosavybės 

skatinimo sistemą (žr. idėją) arba įsteigti centralizuotą 

Europos sveikatos tyrimų institutą, kuris koordinuotų 

sveikatos srities mokslinius tyrimus nacionaliniuose 

institutuose ir investuotų į farmacijos srities mokslinius 

tyrimus (žr. idėją). Dar viena idėja – sukurti Europos 

užkrečiamųjų ligų tyrimo laboratoriją (žr. idėją). Vienas 

pilietis pabrėžia, kad apsauginių drabužių ir vaistų pirkimą, 

gamybą ir tiekimą būtina labiau orientuoti į Europą (žr. 

idėją). Taip pat siūloma, kad Europa kartu su universitetais 

suvienytų jėgas moksliniams tyrimams ir sukurtų naujus 

antibiotikus prieš itin atsparias bakterijas (žr. idėjos 

pavyzdį). Kai kurie piliečiai taip pat ragina priimti įstatymą, 

kuriuo vakcinas platinančios farmacijos bendrovės būtų 

įpareigojamos skelbti visus šių vakcinų klinikinių tyrimų 

duomenis, kad būtų lengviau įvertinti jų saugumą ir 

veiksmingumą (žr. idėją).  

  

Požiūris į mediciną  
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Platformoje plačiai diskutuojama apie natūralių priemonių 

integravimą į mediciną, apimant natūralius vaistus, pvz., 

fitoterapiją, homeopatiją ir kt., kurie papildytų alopatinę 

mediciną (žr. idėjos pavyzdį). Be to, dar viena siūloma 

idėja – būtinybė taikyti holistinį požiūrį į mediciną (žr. 

idėją). Atsižvelgdami į tai, teikinių autoriai taip pat teigia, 

kad nemedikamentinės intervencijos gali būti akivaizdžiai 

naudingos pacientų sveikatai ir savarankiškumui (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Keli piliečiai taip pat ragina dekriminalizuoti kanapes 

medicininiais ir gydomaisiais tikslais (žr. idėją ir idėją). 

Idėja atkreipiamas dėmesys į įrodymais pagrįstos medicinos 

svarbą (žr. idėją). 

 

Sveikas senėjimas ir 

senėjimo stabdymas  

Atsižvelgdami į Europos gyventojų senėjimą, piliečiai 

pažymi geros sveikatos svarbą „sidabro amžiuje“. Todėl 

pabrėžiamas kokybiškų pagyvenusių žmonių priežiūros 

paslaugų poreikis (žr. idėją). Viena iš idėjų, kuriai labai 

pritarta ir kuri sulaukė komentarų, skatinami mokslui imlūs 

sveiko ilgaamžiškumo tyrimai ir technologijos (žr. idėją), 

pavyzdžiui, atjauninimo terapija ir šios srities klinikiniai 

tyrimai, taip pat veiksmingų teisinių, biudžetinių, 

reglamentavimo ir institucinių įsipareigojimų 

įgyvendinimas, siekiant pailginti sveiko gyvenimo trukmę 

Europos Sąjungoje. Vienas pilietis, dar labiau plėtodamas 

šią idėją, propaguoja krioniką kaip galimybę atidėti slaugą, 

kol bus surastas vaistas, užšaldant nepagydoma liga 

sergančius žmones (žr. idėją).   

Taip pat pasisakoma už senėjimo stabdymą siekiant 

paskatinti ekonomikos augimą, palyginti su mažėjančiu 

darbingų gyventojų skaičiumi (žr. idėją).   

Vienas pilietis iškelia kaimo vietovių, kaip sveiko senėjimo 

strategijų inovacijų centrų, potencialą, nes šiose „sunkumų 

patiriančiose vietovėse“ paprastai gyvena daugiau vyresnio 

amžiaus žmonių, o sveikatos priežiūros kokybė nėra tokia 

gera kaip miestuose, todėl reikia novatoriškų sprendimų (žr. 

idėją). Vienos idėjos skirtos gyvenimo pabaigos slaugos 

temai ir jose pasisakoma už bendrą Europos strategiją dėl 

gyvenimo pabaigos gydymo (žr. idėją), o kitos skirtos vėžiu 

sergančių pacientų paliatyvaus gydymo gerinimui (žr. 

idėją).  

 

Sveikata 

skaitmeniniame amžiuje 

Viena piliečių grupė aptaria galimybes ir grėsmes, 

susijusias su pastaraisiais dešimtmečiais išaugusiu 

skaitmeninimu. Kelių idėjų autoriai Europos e. sveikatos 

sistemų skaitmeninimą, suderinamumą ir integraciją vertina 

kaip būdą užtikrinti piliečiams sąveikius sveikatos įrašus 

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

autoriai yra atsargūs ir akcentuoja tokių neskelbtinų 

duomenų pažeidžiamumą bei poreikį tiek nacionaliniu, tiek 

Europos mastu apriboti sveikatos duomenų rinkinio dydį, 

pvz., mokslinių tyrimų tikslais, iki tam tikro skaičiaus 

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

uždrausti nacionalines genomo duomenų bazes, kurios 

naudojamos medicinos mokslinių tyrimų tikslais, tačiau 

prie kurių kitais tikslais gali turėti prieigą kiti subjektai, 

pvz., vyriausybės tarnybos, taip pažeidžiant privatumo 

teises (žr. idėją). 

Kitos idėjos autorius siūlo teikti pirmenybę fiziniams 

tyrimams ir e. sveikatai skirtų mokslinių tyrimų 

finansavimui ir atkreipia dėmesį į skaitmeninius 

sprendimus, kurie padeda piliečiams išlikti fiziškai 

aktyviems, taip kovojant su įvairiomis neaktyvaus 

gyvenimo būdo nulemiamomis lėtinėmis ligomis (žr. idėją). 

Kita vertus, taip pat aptariama priklausomybė nuo 

technologijų ir siūlomas ES kovos su priklausomybe nuo 

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

autoriai siūlo, kad būtų pradėti rengti mokymai mokyklose 

ir informacinės kampanijos suaugusiesiems dėl 

skaitmeninės sąveikos apribojimo. 

 

Atsakas į COVID-19  

Dalyviai plačiai aptaria COVID-19 

padarinius ir apskritai mano, kad reikia atkurti racionalumu 
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grįstą bei mokslinį patikimumą ir pasitikėjimą medicina ir 

politika, atsižvelgiant į pandemijos metu plačiai paplitusias 

klaidingas nuomones bei melagingas naujienas. 

Diskutuodami apie su COVID-19 susijusias priemones, 

platformoje dalyvaujantys piliečiai sutinka, kad visos 

COVID-19 priemonės Europos Sąjungoje turėtų būti 

įgyvendinamos remiantis įrodymais, taip siekiant užtikrinti, 

kad sąnaudų ir naudos analizė būtų kuo tikroviškesnė (žr. 

idėją). Visų pirma vienas dalyvis įspėja, kad gydymo įstaigų 

pertvarkymas atsižvelgiant į COVID-19 užsikrėtusių 

pacientų gydymo poreikį (žr. idėją) neturėtų būti priežastis 

apleisti ar atidėlioti kitomis ligomis sergančių pacientų 

priežiūrą. Atsižvelgdami į tai, piliečiai pasisako už 

medicinos personalo pajėgumų didinimą (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Kitų idėjų autoriai pabrėžia, kad reikia kurti įtraukias 

strategijas siekiant ES lygmeniu kovoti su būsimomis 

pandemijomis, apsaugant neįgalių asmenų teises (žr. idėją). 

Vienas iš pateiktų pasiūlymų – ištirti COVID-19 priemonių 

poveikį vyresnio amžiaus asmenų globos namų 

gyventojams ir darbuotojams įvairiose ES šalyse, kad būtų 

galima tiesiogiai iš pačių vyresnio amžiaus žmonių išgirsti 

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

idėją). Be to, vienas iš piliečių ragina ištirti šalutinius ir 

paslėptus pandemijos poveikius (žr. idėją).  

Keletas dalyvių ragina teikti geresnę su psichikos sveikata 

susijusią pagalbą, ypač jaunimui, kad būtų galima įveikti 

socialinius ir ekonominius pandemijos padarinius (žr. idėjos 

pavyzdį). Šia tema taip pat buvo surengta nemažai renginių, 

pavyzdžiui, Europos visuomenės sveikatos ateities po 

COVID-19 krizės klausimas (žr. renginį). 

Diskusijose dėl skiepijimo programos atsiskleidžia 

prieštaringos nuomonės: vieni mano, kad skiepijimas turėtų 

būti privalomas visiems (žr. idėją), kiti siūlo suteikti 

piliečiams laisvo pasirinkimo galimybę (žr. idėją). Dar 

vienas teikinio autorius tvirtina, kad skiepijimas neturėtų 

būti privalomas jaunimui, kad ES neturėtų jaunuolių 

„šantažuoti“ sudarydama „palengvintų“ tarptautinių 

kelionių galimybes mainais už pasiskiepijimą ir kad tuo 

atveju, kai reikalaujama PGR tyrimų, jie turėtų būti 

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

valstybės narės susitartų dėl atitinkamų PSO standartų ir 

nacionalinio dokumento, patvirtinančio antikūnų kiekį (arba 

skiepą / pakartotinį skiepą), pripažinimo (žr. idėją). Taip pat 

vyksta didelės diskusijos dėl žaliojo pažymėjimo, kuriose 

išsiskiria oponuojančios grupės: vieni baiminasi, kad 

susiformuos dvi piliečių klasės (žr. idėją), ir siūlo Europai 

ginti teisę pasirinkti būti nesiskiepijusiam (žr. idėją), o kiti 

pritaria tokiam sveikatos pažymėjimui ir privalomai 

vakcinacijai, laikydami tokias priemones kolektyvinių 

pastangų įveikti virusą ir užtikrinti sveikatos priežiūros 

sistemų gyvybingumą dalimi (žr. idėjos pavyzdį). Viename 

teikinyje kalbama apie vakcinų pirkimo procedūras ES 

lygmeniu ir raginama labiau atskleisti informaciją bei 

užtikrinti didesnį sutarčių su farmacijos bendrovėmis 

skaidrumą (žr. idėją). 

Keli piliečiai ragina siekti didesnio solidarumo ir sukurti 

pasaulinę partnerystę bei finansavimo šaltinį, siekiant 

kovoti su ligomis ir jas likviduoti visame pasaulyje, taip pat 

teigia, kad Europa galėtų būti pasaulio lyderė kovojant su 

pandemijomis, vėžiu bei širdies ligomis ir juos nugalint (žr. 

idėją). Vienas pilietis siūlo, kad Europos Komisija, 

bendradarbiaudama su Pasaulio sveikatos organizacija, 

skatintų sudaryti tarptautinį susitarimą, kuris suteiktų 

galimybę visame pasaulyje gaminti ir platinti vaistus 

pandemijų kontekste (žr. idėją), o kito teikinio autorius 

pabrėžia būtinybę skiepyti viso pasaulio gyventojus, kad 

būtų užkirstas kelias atsirasti naujoms atmainoms (žr. 

idėją). Kartu teikinių autoriai siūlo imtis priemonių 

bendrovių patentams apsaugoti ir teigia, kad Europos 

Komisija galėtų atlikti svarbų tarpininkės ir ambasadorės 

vaidmenį (žr. idėją).  

 

Lytinė ir reprodukcinė 

sveikata  

Kai kuriomis platformoje pateiktomis idėjomis siūloma 

viešosiose erdvėse nemokamai dalyti menstruacijų 

reikmenis, siekiant kovoti su vadinamuoju „ciklo 

nepritekliumi“ (žr. idėjos pavyzdį). Kituose pasiūlymuose 

siūloma sumažinti arba panaikinti mokesčius moterų 

sveikatos prekėms, pavyzdžiui, higieniniams įklotams (žr. 

idėją). Be to, nurodomas poreikis vykdyti daugiau 

mokslinių tyrimų moterų reprodukcinės sveikatos srityje ir 

kurti ne tokias invazines moterų ir vyrų kontraceptines 

priemones (žr. idėją), taip pat užtikrinti, kad skubios 

kontracepcijos tabletės būtų prieinamos visose šalyse be 

recepto. Platformoje taip pat raginama uždrausti vyrų lyties 

organų žalojimą be sutikimo ir nesulaukus pilnametystės 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136?locale=lt
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(žr. idėją). Vienas teikėjas siūlo steigti ES remiamas ir 

propaguojamas lytinės sveikatos klinikas (žr. idėją).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784?locale=lt
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10 pav. Teminės srities „Sveikata“ idėjų žemėlapis 



 

© Kantar Public 2021 34 

4. Tvirtesnė ekonomika, 

didesnis socialinis 

teisingumas ir aktyvesnis 

darbo vietų kūrimas  

 

Teminėje srityje „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis 

teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas“ iki 2021 m. 

lapkričio 3 d. pateiktos 1 062 idėjos, 1 566 komentarai ir 

351 renginys. Teikinių autoriai teikia įvairius pasiūlymus 

ekonomikos augimui skatinti, įgyvendinant ekonominę 

politiką, tolesnį bendrosios Europos rinkos stiprinimą, 

daugiausia dėmesio skiriant inovacijoms, skatinant ir 

remiant MVĮ bei strategines pramonės šakas. Be to, jie 

pabrėžia, jog svarbu, kad ES taptų įtraukesnė ir socialiai 

teisingesnė, ypač atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, ir 

atkreipia dėmesį į kelis jų pastebėtus su tuo susijusius 

sunkumus, pavyzdžiui, paramos jauniems europiečiams 

trūkumą ir nepakankamą valstybių narių bendradarbiavimą. 

Dažniausiai siūlomas mechanizmas, kuris padėtų Europą 

padaryti įtraukesnę ir socialiai teisingesnę, – užtikrinti 

visuotines bazines pajamas visoje ES. Teikinių autoriai taip 

pat mano, kad įvairių žmonių grupių, ypač esančių 

nepalankiausioje padėtyje, gerovė yra itin svarbi 

sėkmingam ES veikimui ir tolesniam augimui. Įvairias 

idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 Mokesčiai siekiant įtraukios ir teisingos ekonomikos 

 Socialinė apsauga ir socialinis draudimas 

 Ekonomikos gaivinimas 

 Įtraukesnė, socialiai teisinga Europa 



 

© Kantar Public 2021 35 

 Paskatinti darbo vietų kūrimą 

 Inovacijos – augimo skatintojos 

 Tolesnis Europos bendrosios rinkos stiprinimas  

 Iššūkiai dabartiniam ekonomikos modeliui 

 

Renginiai  
Pagal šią teminę sritį surengta daug įvairių renginių. 

Pavyzdžiui, Lenkijoje surengtame dalyvaujamajame 

praktiniame seminare buvo nagrinėjami socialinės 

apsaugos koordinavimo ES klausimai, susiję su 

profesiniu judumu (žr. idėją), taip pat darbuotojų gerovės 

klausimai atsižvelgiant į demografinius pokyčius ir 

visuomenės senėjimą (žr. idėją ir renginį). Kitame 

renginyje buvo aptarti Europos integracijos proceso 

ekonominiai ir pramoniniai aspektai, daugiausia dėmesio 

skiriant socialiniams klausimams, darbo sąlygoms ir 

užimtumui (žr. renginį). Vokietijoje surengtame 

internetiniame renginyje moterys verslininkės pasisakė 

už stiprią Europos Sąjungą ir bendrosios rinkos 

stiprinimą, pabrėždamos, kad reikia mažinti biurokratiją, 

nes ji laikoma dideliu įmonių (ypač mažųjų ir vidutinių) 

konkurencingumo apribojimu (žr. renginį).  

Siekiant suteikti piliečiams galimybę išreikšti savo 

nuomonę apie ES ir susirūpinimą dėl ateities, surengta 

keletas plačiajai visuomenei skirtų renginių, pavyzdžiui, 

Estijoje surengtos COFE diskusijos (žr. renginį). Be to, 

buvo surengti grupiniai renginiai, skirti ES ekonomikos 

atsigavimo ir atsparumo didinimo planui aptarti, kurie 

yra „NextGenerationEU“ dalis (žr. renginio pavyzdį).  

 

Be to, renginių metu buvo bendradarbiaujama su 

piliečiais, kad būtų nustatyti iššūkiai, su kuriais susiduria 

įmonės, siekdamos prisidėti prie žaliosios 

transformacijos (žr. renginį). 

Surengtas renginys, skirtas „trijų jūrų varikliui“, t. y. 

dvylikai šalių, esančių prie Baltijos, Juodosios ir Adrijos 

jūrų, sudominti augimo regione galimybėmis (žr. 

renginį).  

Mokesčiai siekiant 

įtraukios ir teisingos 

ekonomikos 

Svarbi tema – socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos 

problemų sprendimas taikant fiskalines taisykles.  

Idėjų grupėje 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 minimalųjį darbo 

užmokestį visose valstybėse narėse (žr. idėjos pavyzdį). 

Viena iš labai komentuojamų ir remiamų idėjų yra susijusi 

su pasaulinio arba ES minimalaus mokesčio įvedimu 

siekiant spręsti mokesčių rojų problemą (žr. idėją). 

Atvirame forume (žr. renginį) buvo diskutuojama, 

pavyzdžiui, apie tai, kaip apmokestinti didžiąsias 

skaitmeninių technologijų sektoriaus bendroves.   

Be to, skaitmeninėje platformoje akcentuojamos įvairios 

galimos apmokestinimo priemonės, kuriomis būtų siekiama 

įtraukios ir teisingos ekonomikos. Idėjose dėl 

apmokestinimo šiuo metu galima išskirti keturias 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, 

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

nustatyti ES anglies dioksido mokestį arba tvarumo mokestį 

(žr. idėjos pavyzdį). Trečia, raginama apmokestinti 

vartojimo prekes atsižvelgiant į gamybos sąlygas (darbas, 

žaliavos, darbo užmokestis), kad būtų skatinama sąžininga, 

o ne laisva prekyba (žr. idėjos pavyzdį). Paskutinė 

apmokestinimo priemonių grupė apima įvairias sritis, 

pradedant mokesčiais, kuriais siekiama skatinti lyčių 

lygybę, raginant leisti taikyti nulinį arba lengvatinį PVM 

tarifą moterų higienos prekėms (žr. idėją). 

Panašiai kaip ir kitose teminėse srityse teikiamų, įvairius 

klausimus apimančių raginimų siekti didesnės 

federalizacijos atveju, didelis idėjų srautas teminėje srityje 

„Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir 

aktyvesnis darbo vietų kūrimas“ yra susijęs su fiskaline 

sąjunga. Kai kurių teikinių autorių nuomone, siekiant 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52801?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/72139?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64188?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/65737?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/59962?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/29074?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172?locale=lt
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vieningesnės Europos ateities reikia daugiau ES nuosavų 

išteklių arba nuo valstybių narių nepriklausomo biudžeto 

(žr. idėjos pavyzdį).  

 

Socialinė apsauga ir 

socialinis draudimas 

Autoriai, teikiantys idėjas šia tema, iš esmės skatina bendrą 

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).  

Vienas teikinio autorius pasisako už demokratišką 

skaitmeninį eurą ir visuotinį bazinį dividendą, kuris galėtų 

būti finansuojamas iš pajamų, ECB uždirbamas iš obligacijų 

ir akcijų, įsigytų vykdant atvirosios rinkos operacijas, 

skaitmeninio licencijavimo arba tiesioginių investicijų 

veiklą (žr. idėją). 

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), siūlydami sukurti bendrą pensijų sistemą judiems 

piliečiams (žr. idėjos pavyzdį).  

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 ir judiems europiečiams skirtų 

perkeliamų socialinių teisių įtraukimas, kaip aptariama ir 

kitose platformos temose (žr. idėjos pavyzdį). 

 

 

Įtraukesnė, socialiai 

teisinga Europa 

Keliose labai remiamose idėjose kalbama apie būtinybę 

toliau įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, siekiant 

įtvirtinti ES socialinį aspektą (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie įtraukesnę Europą, teikinių autoriai diskutuoja 

dėl būtinybės palengvinti neįgaliųjų integraciją, pavyzdžiui, 

praplečiant nacionalinių neįgaliųjų kortelių galiojimą visoje 

ES (žr. idėją). Be to, viena iš idėjų siūloma viešąsias erdves 

paversti palankiomis kartų mainams, t. y. įrengti parkus, 

kultūros centrus ir t. t. (žr. idėją). Ispanijoje vykusiame 

renginyje piliečiai buvo raginami pasidalyti savo idėjomis 

apie tai, kaip jie patobulintų savo miestą, jei taptų jo meru 

(žr. renginį). Registruojama parama žmonėms, 

gyvenantiems žemiau skurdo ribos ir pan. (žr. idėjos ir 

renginio pavyzdį). Keliose idėjose taip pat pabrėžiama, kad 

reikia dėti daugiau pastangų sprendžiant benamystės 

problemą (žr. idėjos pavyzdį) ir rengiant romų mažumų 

integracijos strategijas (žr. renginį). 

Keli platformos dalyviai, pateikę idėjų dėl LGBTIQ teisių 

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

atotrūkio ir lyčių kvotų, ragina kurti socialiniu požiūriu 

teisingą Europą – to būtų galima pasiekti, pavyzdžiui, 

sukuriant socialinės lygybės vertinimo indeksą (žr. idėjos 

pavyzdį). Kitos idėjos apima, pavyzdžiui, raginimą 

užtikrinti lyčių lygybę architektūros ir statybos inžinerijos 

srityse (žr. idėją). Vienoje platformoje užfiksuotoje idėjoje 

pasisakoma už Vienodo požiūrio direktyvos priėmimą 

siekiant užtikrinti vienodą požiūrį visose gyvenimo srityse 

(žr. idėją). Kitose susijusiose idėjose kalbama apie kovos su 

seksualine prievarta ir smurtu šeimoje priemones, visų 

pirma raginant vykdyti paramos aukoms iniciatyvas (žr. 

idėją).  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/25777?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100&locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112432?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/49869?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105972?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52570?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112767?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751?locale=lt
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Ekonomikos gaivinimas 

 

Kelių platformoje pateiktų komentarų ir idėjų autoriai 

išreiškia susirūpinimą dėl didėjančios valstybės skolos ES 

(žr. idėjos ir renginio pavyzdį): aptaria Europos Centrinio 

Banko (ECB) vaidmenį, ragina peržiūrėti Stabilumo ir 

augimo pakto taisykles (žr. idėją), teisės aktus dėl 

einamosios sąskaitos disbalanso (žr. idėjos pavyzdį) ir 

apskritai, kad būtų išplėsti ECB įgaliojimai (žr. idėją).  

Itin svarbiomis ES ekonomikai gaivinti laikomos idėjos, 

orientuotos į vietos vartojimo ir gamybos skatinimą, MVĮ 

atliekant ekonomikos augimo varomosios jėgos vaidmenį. 

Todėl piliečiai pabrėžia, kad reikia pašalinti biurokratines 

kliūtis, trukdančias remti ir plėtoti verslą (žr. idėjos ir 

renginio pavyzdį). Šis klausimas taip pat keliamas kalbant 

apie Europos atkūrimo fondus, ypatingą dėmesį skiriant 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms (žr. idėjos pavyzdį). 

Investicijos į ateities kartas taip pat pateikiamos kaip 

ekonomikos gaivinimo strategija po COVID-19 krizės (žr. 

idėją).  

Kalbant apie ekonomikos gaivinimo strategijas, sanglauda 

pabrėžiama kaip esminė vertybė kartu su internetinėmis 

socialinėmis teisėmis ir jaunimo užimtumo poreikių 

tenkinimu (žr. renginį).  

Taip pat, kalbant apie COVID-19, teikinių autoriai aptaria 

poreikį finansuoti būsimas pasirengimo pandemijai 

priemones (žr. idėjos pavyzdį). Atsižvelgiant į tai, viena iš 

idėjų yra susijusi su nepakankamu sveikatos priežiūros 

specialistų skaičiumi Europoje (žr. idėją). Be to, teikinių 

autoriai pabrėžia, kad svarbu bendradarbiauti visame 

pasaulyje ekonomikos atkūrimo srityje (žr. renginio 

pavyzdį), taip pat skirti valstybės lėšų smulkiesiems 

gamintojams ir prekybininkams remti, kad jiems būtų 

kompensuoti visi nuostoliai, patirti dėl pandemijos metu 

uždarytų įmonių (žr. idėją). Pateikiama raginimų didinti 

valstybių narių solidarumą, pavyzdžiui, išplečiant 

Ekonomikos gaivinimo fondą (žr. idėją). 

 

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 sudaryti geresnes darbo sąlygas visame 

žemyne, pavyzdžiui, skatinti nuotolinį darbą ir „lankstųjį 

darbą“, trumpinti darbuotojų kelionių į darbą laiką ir 

darbdavių išlaidas biuro infrastruktūrai (žr. idėją), derinti 

šeimos laisvalaikį, siekti, kad nemažėtų kaimo gyventojų 

skaičius (žr. idėją), ir stengtis, kad sumažėtų kenksmingų 

išmetamųjų teršalų kiekis mažinant eismo intensyvumą (žr. 

idėją). Kiti pavyzdžiai: trumpesnė darbo savaitė (žr. idėjos 

pavyzdį), nemokamų stažuočių, privalomų viršvalandžių ir 

nesaugių darbo sutarčių draudimas (žr. idėjos pavyzdį) arba 

investicijos 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), kaip būdą kovoti su jaunimo nedarbu (žr. idėjos 

pavyzdį), ir pritaikyti akademines kvalifikacijas prie darbo 

rinkos, o tai savo ruožtu taip pat padidintų studentų 

įsidarbinimo galimybes (žr. idėją). Darbuotojų judumo ES 

didinimas taip pat laikomas ekonomiškai naudingu (žr. 

idėją).  

Teikinių autoriai pabrėžia, kad svarbu remti jaunimą, ypač 

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

pavyzdį). Be to, vienas dalyvis ragina skatinti darbą ne vien 

IT sektoriuje, bet ir amatininkų darbą, kad jaunoji karta iš 

naujo atrastų pagrindines vertybes (žr. idėją). Kitas teikinio 

autorius taip pat pabrėžia, kad būtina suteikti daugiau 

profesinio tobulėjimo galimybių techninėse srityse, kuriose 

reikia daugiau praktinių įgūdžių (žr. idėją). Keli dalyviai 

pabrėžia, kad trūksta profesinio mokymo ir mokymosi 

galimybių baigus vidurinę mokyklą (žr. idėją).  

Kitoje idėjų grupėje, susijusioje su inovacijų tema, 

raginama kurti darbo vietas, atitinkančias ekologinę ir 

skaitmeninę pertvarką (žr. idėjos pavyzdį). 

Galiausiai buvo išplėsta vasaros laiko panaikinimo idėja – 

teikinių autoriai diskutavo apie ekonominę ir socialinę 

vasaros laiko panaikinimo naudą (žr. idėjos pavyzdį). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/105073?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/52405?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100389?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46928?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100390?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100685?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/55672?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=15&order=most_followed&per_page=100&locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88474?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715?locale=lt
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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, laboratorijoje 

užaugintą mėsą ir t. t.). Be to, kelių idėjų autoriai nurodo, 

kad reikia siekti technologinio nepriklausomumo, 

pavyzdžiui plėtojant ES techninės įrangos gamybos 

pajėgumus.  

Nepaprastai svarbiomis laikomos investicijos į mokslinius 

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

dalijimasis žiniomis per atvirą laboratorijų tinklą arba 

Europos infrastruktūros agentūrą (žr. idėją). Kitame 

pasiūlyme aptariamas „Spotify“ analogas mokslo srityje – 

lengvai prieinamas žinių bankas, kuriame būtų kaupiami 3D 

spausdinimo modeliai (žr. idėją), e. mokymosi medžiaga ir 

švietimo programos, kuriose kaupiama tarptautinė geroji 

patirtis (žr. idėją). Vienas iš pasiūlymų dėl mokslinių 

tyrimų – 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). Kriptovaliutų atveju teikėjai mano, kad 

piliečiams apsaugoti būtinas reglamentavimas (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Kalbant apie inovacijas, kartu aptariami ir aplinkos bei 

klimato kaitos klausimai – pateikiama idėjų dėl poveikio 

klimatui neutralizavimo tikslų ir vadovaujamojo vaidmens, 

kurį ES galėtų atlikti kuriant (pasaulinę) žaliąją ekonomiką 

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

aptariamas praktinis žaliosios ekonomikos įgyvendinimas, 

pavyzdžiui, investicijos į ekologinį ūkininkavimą ir 

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

vienas pilietis aiškina, kad įgyvendinant Žaliąjį kursą turėtų 

būti užtikrinta, jog naujosios priemonės neturės neigiamo 

poveikio ES piliečiams (žr. idėją). Keliose susijusiose 

idėjose aptariamos priemonės, kuriomis būtų skatinamos ir 

remiamos perėjimo prie žaliosios ekonomikos siekiančios 

įmonės, pavyzdžiui, nustatant aiškius ir privalomus tikslus 

konkretiems sektoriams (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). Kitas dalyvis atkreipia dėmesį į 

Kinijos vystymąsi per kapiliarinius inovacijų ir augimo 

centrus kartu su palankiomis administracinėmis ir 

fiskalinėmis taisyklėmis, kurios paskatino investicijas ir 

startuolių augimą. Atkreipdamas dėmesį į tokius 

pavyzdžius, dalyvis ragina persvarstyti Europos politiką (žr. 

idėją).  

 

Tolesnis Europos 

bendrosios rinkos 

stiprinimas  

Vis daugiau teikinių susiję su būtinybe toliau stiprinti 

Europos bendrąją rinką, daugiausia dėmesio skiriant 

ekonomikos politikai, atsižvelgiant į tai, kad Komisija vis 

daugiau dėmesio kreipia į kitas politikos sritis (žr. idėjos 

pavyzdį). Apskritai idėjose pakartojama, jog valstybės narės 

turėtų geriau įgyvendinti esamą acquis ekonomikos srityje 

(žr. idėjos pavyzdį), kad bendroji rinka taptų patrauklesnė ir 

konkurencingesnė (žr. idėją). Vienas pilietis siūlo plėtoti 

ekonomikos politiką, kuria būtų siekiama pritraukti 

pasaulines įmones į ES kaip Europos įmonių politikos dalį, 

taikant vienodą apmokestinimą visoje ES (žr. idėją). 

Manoma, kad bendri mokesčiai, pavyzdžiui, anglies 

pėdsako mokestis ir valiuta, padės sumažinti ES šalių 

nelygybę ir pagerinti bendrosios rinkos veikimą (žr. idėją). 

Todėl buvo suorganizuotas renginys, kuriame kalbėta apie 

būtinybę reformuoti valstybėse narėse taikomas ES 

biudžeto taisykles, kad būtų užtikrintas tvarus ekonomikos 

atsigavimas laikotarpiu po COVID-19 ir viešosios 

investicijos, reikalingos ekologinei ir skaitmeninei 

pertvarkai (žr. renginį).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/124279?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64484?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true&locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116233?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820?locale=lt
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Iššūkiai dabartiniam 

ekonomikos      

modeliui 

Nuo tada, kai pradėjo veikti platforma, 

pagal antrą labiausiai palaikomą šios temos 

idėją siūlomas atnaujintas modelis, kurį įgyvendinant būtų 

įvestas naujas ES ekonomikos modelis ir valdymas, 

grindžiamas „ne tik BVP“, įtraukios ir teisingos „Europos 

gerovės“ kūrimu ir ES ekonomikos valdymo reforma, 

Europos semestru, ECB įgaliojimais, ES nuosavais 

ištekliais bei ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimu (žr. 

idėją). Ši konkreti idėja sutampa su kitais platformoje 

esančiais raginimais reformuoti ES ekonomikos modelį, 

kad būtų pasiekta įtrauki ir lygiateisė Europos gerovė (žr. 

renginį ir renginį). Panašiai vienas pilietis teigia, kad 

bendrosios rinkos reguliavimo sistema turėtų labiau skatinti 

įmones bendradarbiauti su visuomene ir aplinka (žr. idėją ir 

renginį). 

Šios temos kontekste Europos ekonomikos sistema 

aptariama labiau iš ideologinės perspektyvos. Dalyviai 

pabrėžia pastebėtus dabartinio ekonomikos modelio 

trūkumus. Konkrečiau, teikinių autoriai siūlo remtis 

kapitalizmu ir laisvąja rinka, didinant vidinę konkurenciją, 

mažinant reguliavimo naštą ar net taikant verslo valdymo 

metodą (žr. idėjos pavyzdį). Kiti skatina labiau socialinę 

arba į žmogų orientuotą rinkos ekonomiką (žr. idėjos 

pavyzdį). Šios diskusijos metu viena idėja atskleidžia 

augimo teoriją, kaip būdą atkurti naują pusiausvyrą tarp 

žmonių ir gamtos nekontroliuojamo augimo atžvilgiu (žr. 

idėją). Kitas dalyvis siūlo remtis tvaraus vystymosi 

ekonomikos modeliu (žr. idėją). Viešose diskusijose taip pat 

aptarti rodikliai, pagal kuriuos būtų galima vertinti ne tik 

BVP augimą (žr. renginį).   

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655?locale=lt
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847?locale=lt
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Teminėje srityje „ES pasaulyje“ pateiktos idėjos apima 

įvairias su užsienio politika susijusias temas – nuo prekybos 

iki švelniosios galios naudojimo ir gynybos. Teikinių 

autoriai bendrai ragina ES aktyviau dalyvauti pasaulinėje 

politinėje arenoje: kaimynystės politikoje ir santykiuose, 

pavyzdžiui, su Afrikos ir Lotynų Amerikos šalimis. 

Platformos teikinių autoriai mano, jog ES turėtų drąsiau 

naudoti tiek švelniąją, tiek kietąją galią. Nuo platformos 

veikimo pradžios ši teminė sritis sugeneravo iš viso 2 439 

teikinius, t. y. 776 idėjas, 1 410 komentarų ir 253 renginius. 

Įvairias idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 Bendrieji ES užsienio politikos tikslai  

 Gynyba  

 Kaimynystės politika ir santykiai su kitomis šalimis 

 Sprendimų priėmimas 

 Plėtra 

 Prekybos politika 

 

Renginiai  
ES ateitis buvo daugelio renginių, surengtų numatytai 

Europos ateities konferencijos veiklai, bendra diskusijų 

tema. Pavyzdžiui, liepos 28 d. netoli Madrido esančiame 

El Eskoriale vyko didelis renginys, skirtas ES 

tarptautinio vaidmens sustiprinimui aptarti (žr. renginį). 

Keliuose renginiuose buvo diskutuojama apie būsimą 

Europos Sąjungos plėtrą. Tačiau klausimas, ar ES turėtų 

tęsti plėtrą ateityje, vis dar yra diskusijų objektas.  

Kai kurie pastarojo meto geopolitiniai pokyčiai sulaukė 

didelio visuomenės dėmesio, o visoje Europos Sąjungoje 

padaugėjo renginių šiomis temomis. Taip yra JAV 

5. ES pasaulyje 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/74614?locale=lt
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pasitraukimo iš Afganistano atveju (žr. renginį). AUKUS 

krizė tarp Prancūzijos ir JAV taip pat paskatino 

diskusijas dėl ES strateginio savarankiškumo ir jos 

valstybių narių vaidmens NATO (žr. šį renginį 

Lietuvoje). 

Kai kuriuose renginiuose buvo nagrinėjamos 

pasikartojančios diskusijų temos, pavyzdžiui, ES 

santykiai su Rusija (žr. renginį) arba ES vaidmuo JAV ir 

Kinijos konflikte (žr. renginį). ES užsienio santykiai su 

šiomis supervalstybėmis buvo pagrindinis Frankfurte 

vykusių diskusijų dėl dujotiekio „Nord Stream“ tiesimo 

iš Rusijos į Vakarų ES klausimas (žr. renginį). Remiantis 

platformoje paskelbta idėja, internetu vykusiame 

renginyje diskutuota apie ES kariuomenės sukūrimą (žr. 

renginį). 

 

Bendrieji ES užsienio 

politikos tikslai  

Teikinių autorių nuomone, ES vaidmuo keičiasi didėjant 

susirūpinimui dėl kritinės klimato padėties, kintančios 

ekonominės ir geopolitinės galių pusiausvyros, didelių 

iššūkių daugiašališkumui ir pasaulinės kovos su COVID-19 

(žr. renginio pavyzdį, žr. idėjos pavyzdį). Todėl keletas 

teikinių autorių pareiškė nuomonę, kad ES turėtų drąsiau 

naudoti tiek švelniąją, tiek kietąją galią (žr. idėjos ir idėjos 

pavyzdžius). Todėl dažnai keliamas ES strateginio 

savarankiškumo didinimo klausimas.  

Kalbant apie ES užsienio politiką, daugelyje idėjų 

nurodomas vaidmuo, kurį ES turėtų atlikti žmogaus teisių ir 

demokratinių vertybių klausimais visame pasaulyje. 

Vienoje iš labiausiai palaikomų šios temos idėjų siūloma, 

kad reikia bendros užsienio ir saugumo politikos, kuri 

užtikrintų europiečių saugumą ir kartu skatintų demokratiją, 

žmogaus teises, teisinę valstybę ir aplinkos apsaugą 

kaimynystėje ir visame pasaulyje (žr. idėją). Todėl teikinių 

autoriai ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti. 

Jie pabrėžia, kad siekiant išlaikyti patikimumą reikia 

nutraukti konkurenciją tarp valstybių narių tarptautiniu 

lygmeniu. 

Teikinių autoriai ragina laikytis griežtesnės pozicijos tų 

šalių, kurios pakartotinai pažeidžia tarptautines žmogaus 

teisių konvencijas ir (arba) sutartis, atžvilgiu ir imtis prieš 

jas veiksmų (žr. idėjos pavyzdį). Pavyzdžiui, ES raginama 

imtis vadovaujamojo vaidmens Izraelio ir Palestinos taikos 

kūrimo procese (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat pateiktas 

susijęs raginimas sukurti bendrą Europos ginklų eksporto 

sistemą, kurioje būtų nustatytos griežtos taisyklės siekiant 

užtikrinti, kad ES pagamintais ginklais nebūtų prisidedama 

prie konfliktų visame pasaulyje aštrinimo ir žmogaus teisių 

pažeidimų (žr. idėją).  

Dauguma idėjų siūloma kurti vieningesnę ir labiau 

integruotą ES, taip sustiprinant ES kaip pasaulinės teisės ir 

teisingumo galios, atviros sąveikai su įvairiomis 

daugiašalėmis institucijomis tiek pasaulio, tiek regioniniu 

lygmeniu, vaidmenį (žr. idėjos ir idėjos pavyzdį); kiti nori, 

kad ES daugiausia dėmesio skirtų savo, kaip ekonominės 

veiklos vykdytojos, vaidmeniui, kaip buvo numatyta iš 

pradžių. Todėl jie mano, kad ES neturėtų prisiimti 

geopolitinio veikėjo vaidmens, o turėtų išlaikyti savo 

pirminę bendros ekonominės rinkos funkciją. Dalyvių 

nuomone, kadangi ES nėra suvereni valstybė, ji negali 

veikti kaip pasaulio politinis veikėjas (žr. idėjos pavyzdį).  

Diskusijas apie ES vaidmenį pasaulyje ypač paaštrino 

Afganistano krizė. Teikinių autoriai pabrėžė geopolitinių 

pokyčių, kuriuos sukėlė didėjantis JAV pasitraukimas iš 

užsienio reikalų ir konfliktų, svarbą. Daugelis autorių mano, 

kad Talibano sugrįžimas į valdžią yra Vakarų nesėkmė ir 

ženklas, kad atėjo laikas ES imtis savarankiško vaidmens 

užsienio politikos srityje, nepriklausomai nuo strateginės 

sąjungos su JAV (žr. idėjos pavyzdį). Šis nuolatinis 

raginimas laikytis vieningo požiūrio į užsienio politiką buvo 

keleto renginių tema (žr. renginio pavyzdį). 

 

 

 

Gynyba 

 

ES kietosios galios stiprinimas taip pat laikomas itin svarbiu 

aspektu (žr. renginio pavyzdį) ir šiuo atžvilgiu teikinių 

autoriai skatina sukurti bendrą Europos kariuomenę (žr. 

idėjos pavyzdį). Tai viena iš labiausiai palaikomų šios 

temos idėjų. Teikinių autoriai taip pat siūlo sukurti labiau 

specializuotas pajėgas arba institucijas ES lygmeniu, 
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pavyzdžiui, įsteigti Europos karo akademiją (žr. idėjos 

pavyzdį). Kalbant apie karinį švietimą, vienas dalyvis taip 

pat siūlo Europos jaunimui rengti bazinius karinius 

mokymus (žr. idėją). 

Kai kuriems teikinių autoriams ES ir JAV aljanso 

silpnėjimas taip pat reiškia glaudesnį ES valstybių narių 

bendradarbiavimą ir užsienio politikos koordinavimą (žr. 

idėjos pavyzdį). Abi šios temos anksčiau buvo įvardytos 

prie bendrųjų ES užsienio politikos tikslų temos. Teikinių 

autoriai vienodai ragina sukurti Europos žvalgybos tarnybą 

(žr. idėjos pavyzdį).  

 

Kaimynystės politika ir 

santykiai su kitomis 

šalimis 

Taip pat buvo diskutuojama dėl asocijuotųjų šalių, 

pavyzdžiui, Gruzijos, Ukrainos ir Turkijos, galimos 

narystės ES. Vienoje idėjų potemėje kalbama apie 

diplomatinį atstovavimą ES, iš esmės raginant, kad ES 

institucijos aiškiau atstovautų savo interesams ir juos gintų 

pasaulyje (žr. idėjos pavyzdį).  Atsižvelgiant į tai, tekinių 

autoriai siūlo ES valstybių narių ambasadas pakeisti viena 

ES ambasada, kuri atstovautų ir suvienytų visas ES 

valstybes nares. Tai taip pat galėtų reikšti vieną ES narystę 

visose tarptautinėse institucijose, pavyzdžiui, NATO (žr. 

idėjos pavyzdį) arba vieną ir nuolatinę atstovybę JT 

Saugumo Taryboje (žr. idėją). Kitos idėjos apima bendro ES 

paso visiems Europos piliečiams sukūrimą (žr. idėjos 

pavyzdį) bei sistemingą Europos vėliavos ir Europos himno 

naudojimą tarptautiniame kontekste (žr. idėjos pavyzdį). 

Šia tema pateikti teikiniai yra visų pirma susiję su ES 

politiniais santykiais su Rusija ir Kinija (žr. renginio 

pavyzdį). Teikinių autoriai nurodo, kad reikia iš esmės 

persvarstyti ir naujai įvertinti požiūrį, kurio laikomasi ES 

užsienio politikoje, ir jį toliau reformuoti užtikrinant, kad 

būtų laikomasi ryžtingesnio požiūrio, atitinkančio tai, kas 

buvo aptarta ankstesnėse temose. Teikinių autoriai 

platformoje aptarė nuomonę, kad, kalbant apie Kiniją, dėl 

labai skirtingų vertybių sistemų ES turėtų ne tik laikytis 

vieningesnės ir griežtesnės pozicijos diplomatiniuose 

santykiuose su šia šalimi, bet ir parengti Europos Sąjungos 

užsienio investicijų strategiją siekiant atsverti Kinijos įtaką 

pasaulyje, ypač besivystančiose šalyse (žr. idėją).  

Kalbant apie santykius su Rusija ir Rytų Europos šalimis, 

kai kurie renginio, kuriame aptariami Vokietijos ir Baltijos 

šalių santykiai, dalyviai paragino, inter alia, ES remti 

opoziciją Baltarusijoje (žr. renginį). Dėl ES santykių su 

Afrikos šalimis teikinių autoriai išreiškė nuomonę, kad 

reikėtų stiprinti partnerystę ir pertvarkyti prekybos 

santykius (žr. renginio pavyzdį). Dauguma teikinių autorių 

ragina stiprinti ES ir Afrikos Sąjungos partnerystę, kad būtų 

stiprinamas regioninis daugiašališkumas (žr. idėjos 

pavyzdį). Kiti piliečiai ragina stiprinti dvišales atskirų 

valstybių narių ir Afrikos šalių partnerystes, kad būtų 

galima spręsti migracijos ir kitų grėsmių Europos Sąjungos 

saugumui problemas. Tačiau tai gali pasiteisinti tik tuo 

atveju, jei santykiuose bus atsisakyta buvusių kolonijinių 

sistemų ekonominio ir politinio paveldo (žr. idėją).  

Tas pats pasakytina ir apie santykius su Lotynų Amerika (žr. 

idėjos ir renginio pavyzdį). 

 

 

 

 Sprendimų priėmimas 

 

Teikinių autorių nuomone, labai svarbu, kad ES 

tarptautinėje politinėje arenoje veiktų kaip vienas tvirtas ir 

vieningas subjektas, taip siekdama išlaikyti ir dar labiau 

sustiprinti savo vaidmenį. Keliuose teikiniuose aptartas 

bendros užsienio politikos poreikis. Raginimas stiprinti ES 

gebėjimą atlikti svarbų vaidmenį užsienio ir saugumo 

politikoje taip pat buvo aptartas Suomijos viešosiose 

konsultacijose „Europos forumas“, kuriose buvo 

diskutuojama apie dabartinį ir būsimą Suomijos vaidmenį 

Europoje ir ES (žr. renginį).  

Daugelyje teikinių raginama persvarstyti vienbalsiškumo 

taisyklę. Vienoje idėjų grupėje išreiškiama nuomonė, kad 

dabartinė padėtis, grindžiama vienbalsiškumo taisykle, 

leidžia vienai valstybei narei blokuoti bendrą užsienio 

politiką (žr. idėjos ir renginio pavyzdį). Manoma, kad tai 

kelia problemų, nes neleidžia ES turėti patikimo, stabilaus 

ir stipraus balso pasaulyje. Todėl, remiantis išsakyta 
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mintimi, ES turėtų pereiti prie „absoliučios“ balsų 

daugumos sistemos. Vienoje iš labiausiai palaikomų šios 

temos idėjų išsamiai aprašoma valstybių narių absoliučios 

balsų daugumos sistema, kurią remia paprasta Europos 

Parlamento narių dauguma, kad ES galėtų imtis vykdomųjų 

veiksmų ir formuoti tikrą, patikimą užsienio politiką (žr. 

idėją). Panašiai kaip ir teminės srities „Europos 

demokratija“ diskusijose, kvalifikuotos balsų daugumos 

balsavimas taip pat pateikiamas kaip alternatyva dabartinei 

vienbalsiškumo taisyklei (žr. idėjos pavyzdį). 

Paskutinėje potemėje aptariamos Europos Parlamento 

kompetencijos sritys. Teikinių autoriai mano, kad nors 

Europos Parlamentas nuo pat pradžių rėmė bendros 

užsienio ir saugumo politikos (BUSP) koncepciją ir siekė 

išplėsti jos taikymo sritį, jam vis dar tenka tik šalutinis 

vaidmuo formuojant ES užsienio politiką. Todėl, teikinių 

autorių nuomone, labai svarbu Europos Parlamentui skirti 

daugiau kompetencijos užsienio politikos srityje (žr. idėjos 

pavyzdį). 

 

 

Plėtra  

 

Vienoje teikinių grupėje aptarta plėtros būtinybė ir poreikis 

integruoti rytines kaimynines šalis; tai ne tik būdas 

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

ir būtinybė siekiant ekonominio stabilumo Europos 

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

pateikiamos vienoje iš labiausiai palaikomų idėjų šioje 

teminėje srityje: raginama tęsti ES plėtrą integruojant 

Vakarų Balkanų šalis, kad regione būtų užtikrinta taika ir 

stabilumas (žr. idėją). Buvo surengti įvairūs renginiai, 

kuriuose aptariami klausimai, susiję su ES plėtra ir Vakarų 

Balkanų šalimis(žr. renginio pavyzdį). Taip pat atitinkamai 

raginama visapusiškai pripažinti Kosovą (žr. idėjos 

pavyzdį).  

 

Prekybos politika 

Dalyje teikinių teminėje srityje „ES pasaulyje“ norima 

stiprinti prekybos politiką ir reformuoti prekybos 

susitarimus atsižvelgiant į ES vertybes – ar tai būtų pagarba 

žmogaus teisėms, ar aplinkos apsaugos standartų laikymasis 

(žr. idėjos pavyzdį). Vienoje labai palaikomoje idėjoje 

raginama reformuoti ES prekybos ir investicijų politiką ir 

atkurti pasaulinį daugiašališkumą, kurio pagrindas – 

deramų darbo vietų kūrimas ir pagrindinių bei žmogaus 

teisių, įskaitant darbuotojų ir profesinių sąjungų teises, 

apsauga (žr. idėjos pavyzdį).  

Sveikatos ir klimato krizės kai kuriems teikinių autoriams 

išryškino labai globalizuotos ir tarpusavyje priklausomos 

Europos ekonomikos ribas. Dėl kaukių trūkumo sveikatos 

krizės metu, su pasaulinėmis tiekimo grandinėmis susijusių 

problemų po pandemijos ir pasaulinės prekybos poveikio 

aplinkai atsirado poreikis reindustrializuoti ir paskatinti 

vietos gamybą (žr. idėją). 
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12 pav. Teminės srities „ES pasaulyje“ idėjų žemėlapis 
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Teminėje srityje „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 

saugumas“ sugeneruota 2 590 teikinių (861 idėja, 1 420 

komentarų ir 309 renginiai). Teikinių autoriai aptaria 

Europos vertybių sąvoką kaip pagrindinį principą ir pateikia 

savo mintis apie lygybę ir įvairias teises bei laisves. 

Pateikdami šioje platformoje įvairias nuomones, kiti 

teikinių autoriai ragina gerbti konservatyvesnius požiūrius. 

Didelė dalis šia tema bendraujančiųjų aptaria tai, kas 

apibūdinama kaip „neliberalių demokratijų iškilimo 

pavojumi“ ES, negerbiančių ES vertybių ir linkstančių prie 

autokratinių režimų. Tai laikoma grėsme. Teikinių autoriai 

ragina imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta pagarba teisinei 

valstybei. Teikinius galima suskirstyti į šias temas:  

 ES vertybės 

 Teisinė valstybė ir žmogaus teisės 

 Įtrauki visuomenė 

 Teisės ir laisvės 

 Saugumas  

 Lobizmas ir korupcija 

 

Renginiai  

6. Vertybės ir teisės, 

teisinė valstybė, 

saugumas 
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Konferencijos metu surengta įvairių renginių, kuriuose 

aptarti vertybių, teisių, teisinės valstybės ir saugumo 

klausimai. Pavyzdžiais galėtų būti viešoji diskusija apie 

lyčių lygybę, pateikiant įvairių idėjų, susijusių su lygybe 

švietimo ir įdarbinimo srityse (žr. renginį), Vokietijos ir 

Vengrijos dialogas apie tolerancijos vertybes ir svarbą 

jaunuoliams pasimokyti iš Holokausto (žr. renginį) ir 

piliečių dialogas apie jaunųjų vokiečių ir čekų dalyvių 

viziją dėl Europos ateities (žr. renginį). 

Praktiniame seminare dėl ES pagrindinių teisių chartijos 

piliečiai ragino dalyvius kurti naujas ateities poreikius 

atitinkančias pagrindines teises. Dalyviai iškėlė idėjų 

apie teises, susijusias su dirbtiniu intelektu, skaitmeniniu 

apsisprendimu ir teise gyventi sveikoje bei apsaugotoje 

aplinkoje, be kita ko, atsakyti už naujausias socialines 

transformacijas ir pokyčius (žr. renginį).  

Vienoje iš daugelio viešųjų diskusijų „Europa be 

cenzūros“ į Briuselio politiką kritiškai žvelgiantys 

viešųjų diskusijų dalyviai teigė, kad ES politiniuose 

debatuose konservatyvesnėms idėjoms trūksta 

atvirumo (žr. renginį).  

Kituose visoje Europoje vykusiuose renginiuose 

„Vertybių ir teisės, teisinės valstybės, saugumo“ 

teminėje srityje piliečiai aptarė iššūkius, susijusius 

su ES vertybių ir teisinės valstybės apsauga (žr. 

renginiopavyzdį). Taip pat buvo plataus masto 

renginių, tokių kaip dalyvaujamosios diskusijos, 

kuriose ypač jauni piliečiai galėjo dalytis savo ES 

ateities vizija ir jos pagrindinėmis vertybėmis, buvo 

pateikta pasiūlymų dėl biurokratijos mažinimo, per 

pandemiją atsiradusių pokyčių įgyvendinimo 

vertinimo, labiau į žmogų, o ne į ES politikos sritis 

orientuotą miestų plėtrą arba lokalizuotą plėtrą (žr. 

renginį). 

 

ES vertybės 

 

Šios platformos idėjų grupėje aptariama, ką reiškia būti 

europiečiu, ir vertybės, kurias ES turėtų įgyvendinti ir 

skatinti (pvz., žr. idėją ir renginį). Visų pirma, keli piliečiai 

mini žmogaus orumo, laisvės, lygybės, demokratijos, 

teisinės valstybės, žmogaus teisių, pliuralizmo, 

teisingumo, solidarumo, o tarp jų – lyčių lygybės 

principus, kaip sudarančius Europos Sąjungos 

vertybių sistemą, ir mano, kad jos turėtų formuoti ES 

politikos kryptis.  

Kai kurie teikinių autoriai taip pat aptarė Europos 

Konstitucijos poreikį, siekiant aiškiai apibrėžti pagrindines 

Europos vertybes, kurios turi būti gerbiamos ES (žr. 

idėjospavyzdį). Vienas pilietis taip pat siūlo įgyvendinti 

ES pilietinės visuomenės strategiją, skirtą 

visuomeninėms organizacijoms laisvai vykdyti veiklą ir 

prisidėti puoselėjant europines vertybes (žr. idėją).  

Diskusijų sraute atkreipiamas dėmesys į religijos ir 

religijos vertybių vietą Europoje, aptariant 

krikščioniškų vertybių vaidmenį ir poreikį jas apsaugoti 

(žr. idėją ir renginį). Kitas teikėjų komentaras – apie 

atvirų ir laisvų debatų poreikį šioje teminėje srityje (žr. 

idėją). Kalbant apie krikščionybę, renginyje 

nagrinėjama, kaip Rytų Europos šalys suderina viešą 

religinį požiūrį su tolerancija kitoms religijoms ir 

tikėjimams (žr. renginį).  

Teisinė valstybė ir 

žmogaus teisės   

Didelė grupė dalyvių išreiškia susirūpinimą dėl 

demokratijos ir žmogaus teisių padėties pasaulyje. 

Nuomonę šia tema pateikę piliečiai ragina laikytis 

griežtesnės pozicijos, kad būtų ginamos ES vertybės nuo 

tokių šalių kaip Rusija ir Kinija. Dėl situacijos ES viduje 

didelė grupė dalyvių ragina gerbti teisinę valstybę ir apginti 

pagrindines ES vertybes (žr. idėją ir žr. idėją). Kai kurie 

piliečiai aptarė, kaip svarbu valstybėse narėse užtikrinti 

teismų nepriklausomumą. Jiems taip pat kelia nerimą, kad 

puolamos moterų, LGBTIQ mažumų ir žmogaus teisės (žr. 

idėją ir idėją). Kai kurie teikinių autoriai išreiškė 

susirūpinimą dėl ES vertybių ir teisinės valstybės 

Vengrijoje (žr. idėjos, idėjos pavyzdį) ir Lenkijoje (žr. 

idėjos ir idėjos pavyzdį). Kitokiose nuomonėse prašoma 

gerbti šių šalių vidaus reikalus (žr. idėjos pavyzdį), 

pavyzdžiui, įvardijant demokratinę Vengrijos teisę ginti 

savo sienas ir saugoti krikščionišką religiją, kultūrą bei 

homogenišką visuomenę (žr. idėją). Kitoje idėjoje šiuo 
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klausimu raginama formuoti informacija pagrįstą ES 

politiką (žr. idėją). 

Siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma teisinės valstybės 

principų, kai kurie dalyviai siūlo sumažinti dotacijas toms 

šalims, kurios juos laužo, atimant iš jų teisę balsuoti 

Taryboje (žr. idėjos pavyzdį), arba net nutraukti jų narystę 

ES (žr. tokios idėjos pavyzdį). Yra raginimų naudoti 

biudžeto apsaugos mechanizmą, susijusį su teisine 

valstybe (žr. idėją), taip pat siūlymų, kad pagal sutartis 

taikoma 7 straipsnio procedūra būtų peržiūrėta, 

siekiant lengviau taikyti sankcijas vyriausybėms, 

pažeidžiančioms ES vertybes (žr. idėją ir idėją). Vienas 

dalyvis pasiūlė, jog Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas taptų sergėtoju, kad apsaugotų demokratiją 

ir teisinę valstybę ES (žr. idėją). Kai kurie dalyviai 

pritarė siūlymui nustatyti Demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių ES peržiūros 

mechanizmą (žr. idėją). Šioje platformoje taip pat 

raginama panaikinti vienbalsiškumo taisyklę, siekiant 

užtikrinti, kad valstybės narės, kurios nesilaiko teisinės 

valstybės principų, negalėtų blokuoti sprendimų 

priėmimo ES (žr. idėją).  

Kai kurie piliečiai, priešingai, laikosi nuomonės, kad 

ES autoritariškai kėsinasi į valstybių narių konstitucijas 

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

kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismo įgaliojimai 

turėtų būti peržiūrėti, siekiant užkirsti kelią konfliktams 

su nacionalinėmis konstitucinėmis jurisdikcijos 

institucijomis (žr. idėjos ir renginio pavyzdį). 

Svarstant apskritai žmogaus teisių apsaugą, vienoje 

daug paramos sulaukusioje idėjoje siūloma stiprinti 

įvairių žmogaus teisių priemonių ES teisinėje 

sistemoje įgyvendinimo galimybes (žr. idėją). Kai 

kuriuose idėjose reikalaujama įstatymuose ir politikos 

kryptyse sustiprinti vaikų teisių apsaugą (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Įtrauki visuomenė  

Kadangi dauguma grupės teikinių autorių lygybę laiko 

pagrindine ES vertybe, kai kuriose idėjose raginama dėti 

daugiau pastangų įtraukiai visuomenei sukurti. Vienoje 

daug pritarimų sulaukusioje idėjoje raginama siekti 

didesnės lyčių lygybės (žr. idėjos ir renginio pavyzdį), taip 

pat didinti moterų vaidmenį (žr. renginį). Siūloma didinti 

moterų skaičių tarp asmenų, priimančių politinius ir 

ekonominius sprendimus (žr. idėjos pavyzdį). Be to, kai 

kurie dalyviai aptaria lytines ir reprodukcines teises, be 

kita ko, teisę į abortą (žr. idėjos pavyzdį) ir kovą su 

keršto pornografija ir priekabiavimu internete (žr. 

renginį). 

Daugelyje idėjų raginama skirti daugiau paramos asmenims 

su negalia: i) šalinti kliūtis asmenims su negalia, didinant 

produktų ir paslaugų prieinamumą (žr. idėją ir renginį); ii) 

užtikrinti tinkamą jų žmogaus teisių apsaugą (žr. idėją); ir 

iii) kovoti su psichikos negalią turinčių žmonių 

diskriminacija (žr. idėją). Kitame itin komentuojamame 

renginyje panašiai raginama įtraukti Dauno sindromą 

turinčius žmones ir skatinti teisėkūros iniciatyvas jiems 

remti (žr. renginį). 

Atsižvelgiant į senėjančią visuomenę, šioje 

platformoje įrašyti raginimai kovoti su diskriminacija 

dėl amžiaus (žr. idėją). Taip pat įvyko renginys 

pasekmėms, kurias demografiniai pokyčiai daro 

visuomenės struktūriniams pagrindams, tirti (žr. 

renginį).  

Daug dalyvių ragino, kad LGBTI žmonės būtų 

apsaugoti, o tos pačios lyties žmonių santuokos būtų 

pripažintos visose ES valstybėse narėse (žr. idėjos 

pavyzdį). Vykusiame praktiniame seminare buvo 

sprendžiami LGBTIQ teisių įvairiomis temomis 

integracijos klausimai (žr. renginį) 

Keliuose renginiuose taip pat buvo atkreiptas 

dėmesys į nacionalinių ir etninių mažumų teisių 

problemą (žr. renginį,), įskaitant romų bendruomenę 

(žr. renginio pavyzdį).  

 

 

Teisės ir laisvės 

Įvairiuose teikiniuose atkreipiamas dėmesys į problemas dėl 

teisių ir laisvių, susijusių su skaitmenine transformacija. ES 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas laikomas 

pagrindine priemone siekiant užkirsti kelią 
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bendrovėms parduoti asmeninę informaciją (žr. idėją). 

Yra raginimų riboti biometrinių duomenų naudojimą 

stebėjimo tikslais (žr. idėją) ir apskritai riboti asmens 

duomenų rinkimą bei dalijimąsi jais (žr. idėjos pavyzdį). 

Įvairūs piliečiai siūlo, kad mokėjimo grynaisiais 

pinigais galimybės turėtų būti pripažįstamos 

demokratine teise (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat buvo 

iškeltas poreikis priimti geresnius teisės aktus ir 

priemones, skirtas privatumo klausimams, 

susijusiems su internetu ir socialiniais tinklais, taip pat 

visomis naujomis technologijomis, spręsti (žr. idėją). 

Kitoje teikinių grupėje pabrėžiama, kad kai tik bus 

įmanoma, atsižvelgiant į pandemijos poveikį, reikia 

panaikinti COVID-19 priemones, siekiant sugrįžti prie 

įprastos padėties ir atkurti piliečių laisves (žr. idėją). 

Šiuo klausimu taip pat raginama užkirsti kelią piliečių, 

kurie pasirinko nesiskiepyti arba reguliariai atlikti 

tyrimus, diskriminacijai, kad jie galėtų naudotis 

pagrindinėmis paslaugomis (žr. idėjos pavyzdį). Su 

skiepijimu nuo COVID-19 susijusios problemos išsamiau 

nagrinėjamos teminėje srityje „Sveikata“. 

Gausiai aptariamoje ir remiamoje idėjoje raginama ES 

imtis vadovaujamojo vaidmens apsaugant gyvūnų 

teises (žr. idėją), pavyzdžiui, pasiūlyti „gyvūno 

pažymėjimą“ (žr. idėją). Teikinių autoriai mano, kad 

nors ES sutartyse gyvūnai pripažįstami jusliais gyviais, 

tačiau gyvulininkystės ir mėsos pramonėje vis dar 

esama smurtinio ir žiauraus elgesio atvejų (žr. idėją).  

Vyko renginys, skirtas aptarti, kokia apimtimi turėtų 

būti reguliuojamas internetinis turinys ir kaip tai veikia 

žodžio laisvę, kai kuriems piliečiams remiant bendros 

Europos skaitmeninės sistemos kūrimą (žr. renginį). 

Pavyzdžiui, melagingos naujienos suvokiamos kaip 

grėsmė pagrindinėms demokratinėms vertybėms (žr. 

renginį). Neapykantą kurstančių kalbų temoje 

pabrėžiama būtinybė spręsti šią problemą ir stiprinti 

neapykantą kurstančių kalbų aukų (žr. idėjos ir renginio 

pavyzdį) ir neapykantos nusikaltimų aukų apsaugą (žr. 

renginį). 

Spaudos ir žiniasklaidos laisvė aptariama 

dalyvaujamame praktiniame seminare, o poreikis 

sustiprinti skaidrumą žiniasklaidos pliuralizmo 

klausimais ir užtikrinti didesnę žurnalistų apsaugą 

buvo pagrindiniai renginio aspektai (žr. renginį). 

Kai kurie dalyviai ragina suteikti teisę gydytis patiems 

vartojant kanapes (žr. idėjos pavyzdį) ir plačiau aptaria 

narkotikų dekriminalizavimo bei legalizavimo 

klausimus (žr. idėjospavyzdį). Šis klausimas taip pat 

aptariamas teminėje srityje „Sveikata“.  

Kai kurie teikinių autoriai ypatingą dėmesį skiria 

teisminiams klausimams ir judumo Europos Sąjungoje 

pasekmėms, aptardami poreikį supaprastinti 

procesus, pavyzdžiui, sprendžiant paveldėjimo (žr. 

idėją), mirties klausimus (žr. idėją), ir siūlydami sujungti 

valstybių narių sutuoktinių turto teisinių režimų ir 

registruotų partnerysčių registrus (žr. idėją). Atviro 

forumo internetiniame seminare dalyviai aptarė 

procesines teises baudžiamajame procese visoje 

Europoje (žr. renginį).  

Galiausiai viena idėja susijusi su sulaikytųjų asmenų 

teisėmis, raginant ES priimti bendrą politinę ir 

investicinę programą, skirtą kalėjimų sistemoms ir 

įkalintiems asmenims valdyti, kad būtų išvengta 

perpildymo padėties (žr. idėją).  

 

Saugumas  

Šiuo metu platformoje labai įvertinta ir plačiai 

komentuojama idėja – pasiūlymas sukurti ES 

kariuomenę, siekiant geriau apsaugoti valstybes nares 

nuo priešiškų užsienio subjektų, atsižvelgiant į 

neaiškią JAV poziciją (žr. idėją). Tačiau keli dalyviai šiuo 

pasiūlymu abejoja, daugiausia komentuodami dėl politinio 

poveikio ir ES gynybos ir nacionalinės gynybos ryšio. Ši 

idėja taip pat aptariama teminėje srityje „ES pasaulyje“. 

Teikinių autoriai taip pat aptarė būsimą užsienio 

politiką ir kaip ji gali būti pakeista, užtikrinant, kad 

Europa bus svarbi tarptautiniu mastu (žr. renginį), 

taip pat ragindami ES permąstyti, kam ji teiks 

pirmenybę, atsižvelgiant į savo saugumo tikslus, 

klausimus, susijusius su įvairiomis problemomis, 

atsirandančiomis dėl migrantų krizės Afganistane, bei 

Kinijos grėsmės Azijos ir Ramiojo vandenyno regione 

(žr. idėją).  

Kalbant apie vidaus saugumą, platformoje raginama 

supaprastinti teisės aktų įgyvendinimą prie 

nacionalinių sienų (žr. idėją). Kai kurie dalyviai taip pat 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105405
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įžvelgia Europolo, jau esamos agentūros, skirtos kovoti su 

tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu, stiprinimo 

būtinybę (žr. idėją). Atsižvelgiant į laisvą judėjimą ES, 

kai kurie piliečiai pritaria, kad būtų įsteigta Europos 

agentūra, padėsianti stiprinti bendradarbiavimą 

valstybėse narėse kovojant su terorizmu ir 

organizuotu nusikalstamumu (žr. idėją). Kai kurie 

dalyviai taip pat įžvelgia Europolo, jau esamos agentūros, 

skirtos kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu, 

stiprinimo būtinybę (žr. idėją).  Vienoje iš idėjų 

nesutinkama, kad policijos pajėgos turėtų būti 

koordinuojamos ES lygmeniu, kad visose valstybėse 

narėse būtų užtikrinta lygybė ir vienodi darbo metodai 

(žr. idėją). 

Lobizmas ir 

korupcija  

Kaip ir teminėje srityje „Europos demokratija“, kai kurie 

teikinių autoriai sutelkia dėmesį į klausimus, susijusius su 

lobizmu ir korupcija. ES raginama sėti pastangas 

kovojant su mokesčių vengimu ir korupcija valstybėse 

narėse (žr. idėjos pavyzdį), taip pat siūloma stiprinti 

privačiais interesais vykdomos lobistinės veiklos 

reglamentavimą bei skaidrumą ir riboti jos įtaką ES 

politikai (žr. idėjos pavyzdį), taip pat sprendimų 

priėmimo procesuose (žr. renginį). Kiti dalyviai aptaria, 

kaip pažaboti korupciją ES institucijose, naudojant ES 

lėšas ir apsaugant apie pažeidimus pranešančius 

asmenis (žr. idėjos pavyzdį). Vienas dalyvis siūlo 

įsteigti Tiesos ir susitaikymo komisiją ES pareigūnų 

tariamiems ES sutarčių pažeidimams nagrinėti (žr. 

idėją).  

Šalia raginimų pažaboti korupciją ES institucijų 

lygmeniu yra keletas raginimų ES tikrinti nacionalinio 

viešojo administravimo įstaigų nešališkumą, kovojant 

su favoritizmu ir savavališkumu (žr. idėją ir renginį), 

arba kovoti su korupcija teismuose (žr. idėją).

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6271
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
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13 pav. Teminės srities „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“ idėjų žemėlapis 
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Teminėje srityje „Skaitmeninė transformacija“ 

sugeneruotos 552 idėjos, 976 komentarai ir 217 renginių, iš 

viso 1 745 teikiniai. Idėjos labai įvairios – nuo abstraktesnių 

temų, tokių kaip tvarumas ir ilgalaikiškumas, iki 

konkretesnių siūlymų dėl skaitmeninio švietimo, 

e. sveikatos ir elektroninio balsavimo. Šioje temoje teikinių 

autoriai pabrėžia skaitmeninės transformacijos poreikį, 

atsižvelgiant į ateities ekonomiką, bendradarbiavimą, 

sveikatą ir kitas gyvenimo sritis. Tačiau jie taip pat išskiria 

keletą su skaitmenine transformacija susijusių iššūkių, 

pavyzdžiui, etinius aspektus, Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento trūkumus ir kibernetines grėsmes. Šias įvairias 

idėjas galima suskirstyti į šias temas: 

 

 Skaitmeninės inovacijos 

 Skaitmeninis suverenumas ir etika 

 Skaitmeninės Europos priemonės 

 Skaitmeninės teisės ir įtrauktis 

 Tarša, tvarumas ir ilgalaikiškumas 

 Skaitmeniniai duomenys 

 Skaitmeninė ekonomika 

 Kibernetinės grėsmės 

 Elektroninis balsavimas 

 E. sveikata 

 Švietimas ir mokymas 

7. Skaitmeninė 

transformacija  
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Renginiai  
Buvo surengti keli renginiai skaitmeninės 

transformacijos tema. Ispanijoje buvo surengti keli 

piliečių internetiniai praktiniai seminarai, suteikiant 

galimybę dalyviams prisidėti prie Konferencijos 

pateikiant keletą pasiūlymų: tarp pateiktų pasiūlymų – 

viešojo administravimo mokymų verslo grupės, 

didesnės investicijos į darbuotojų skaitmeninius 

įgūdžius ir ES lėšų naudojimas skaitmeninimo 

strategijai bei mažųjų ir vidutinių įmonių 

bendradarbiavimui skatinti (žr. renginį). 

Diskusijoje su jaunais Ispanijos piliečiais atkreiptas 

dėmesys į poreikį, be kita ko, ES investuoti į 

skaitmeninę plėtrą (žr. renginį). 

Kita renginių kategorija susijusi su diskusijomis dėl 

cenzūros ir neapykantą kurstančių kalbų išplitimo bei 

melagingų naujienų skaitmeninėse platformose ir 

socialiniuose tinkluose. Teikinių autoriams 

platformoje pasidalijus nuomonėmis išryškėjo 

poreikis stiprinti saviraiškos laisvę ir ginti vartotojų 

teises (žr. renginį). 

Surengti keli praktiniai seminarai ir diskusijos 

internetu apie sąžiningą skaitmeninimą, prijungimo 

ir prieigos prie sveikatos ir socialinių paslaugų lygio 

gerinimą, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninei 

nelygybei tarp miestų ir kaimų vietovių mažinti (žr. 

renginį).  

Kartu su pagrindinėmis skaitmeninės transformacijos 

temomis 2021 m. kovo–birželio mėn. buvo surengtas 

forumas dėl skaitmeninės transformacijos poveikio ir 

pasaulinio konkurencingumo aukštojo mokslo 

sektoriuje. Kita diskusijų tema – galimybė stiprinti 

mokslinių tyrimų ir švietimo junglumą bei 

patikimumą rengiant internetines platformas ir 

naudojant skaitmenines priemones (žr. renginį). 

 

 

 

 

Skaitmeninės 

inovacijos  

 

Platformoje pateiktomis idėjomis dėl skaitmeninio augimo 

pirmiausia skatinama didinti išaugusį ES vaidmenį toliau 

plėtojant dirbtinio intelekto (DI) priemones. Vienoje iš 

idėjų raginama užtikrinti didesnį dabartinių DI 

galimybių planavimą ir reguliavimą, kad jos būtų 

saugesnės ir prieinamesnės (žr. idėjos pavyzdį). Nors 

teikinių autoriai aptaria DI naudojimą ir plėtrą; kai kurie 

pabrėžia riziką, susijusią su tuo, kad ateityje DI viršys 

žmogaus smegenų galimybes (žr. idėjospavyzdį). 

Kartu su mažiau skaitmeninių įgūdžių turinčių žmonių 

atskirtimi aptariami kiti didėjančio skaitmeninimo 

trūkumai, pavyzdžiui, nužmoginimas, robotizacija ir 

didesnis žmonių stebėjimo bei sekimo mastas (žr. 

idėją). 

Skaitmeninis 

suverenumas  

ir etika 

Platformoje pateiktose idėjose siūloma skatinti 

skaitmeninį suverenumą, sutelkiant dėmesį į Europos 

strateginį nepriklausomumą aparatinės įrangos, 

programinės įrangos ir socialinių tinklų platformų 

kontekste; taip pat stiprinti programinės įrangos 

atsparumą ir patikimumą (žr. idėją). Kitą idėjų pogrupį 

sudaro ES skaitmeninės plėtros ir gamybos pažangos 

skatinimas, imantis veiksmų dėl saityno pramonės 

monopolijos (žr. idėją) kitų tokių veikėjų (pvz., JAV 

arba Kinijos) atžvilgiu. Pavyzdžiui, vienoje iš idėjų 

siūloma plėtoti ir skatinti Europos lusto gamybą (žr. idėją) 

arba investuoti į Europos atvirąją programinę įrangą (žr. 

idėjos pavyzdį). Raginimas dėl Europos Sąjungos 

strateginės autonomijos skaitmeninių technologijų 

srityje ir europietiško skaitmeninimo modelio – viena iš 

idėjų, pateikta piliečių dalyvavimo programoje ir 

forume, kurį organizavo Vokietijos, Italijos Europos 

stebėsenos centras (žr. renginį). 

Panašiame idėjų sraute ypatingas dėmesys skiriamas 

etiniam aspektui. Konkrečiau, teikinių autoriai nori 

paskatinti ES skaitmeninį suverenumą, kuris visiškai 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56200
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/358
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/48181
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89498
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/106162
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/487
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atitiktų europines vertybes, standartus, skaidrumą ir 

etiką (žr. idėjos pavyzdį). Be to, ypač daug paramos 

sulaukusioje idėjoje raginama laikytis žmogaus 

teisėmis grindžiamo sąžiningo skaitmeninimo, 

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

taip pat apsaugoti saviraiškos laisvę, imantis veiksmų 

prieš neapykantą kurstančias kalbas ir melagingų 

naujienų skleidimą (žr. renginį).  

 

Skaitmeninės 

Europos priemonės 

Šioje temoje pateiktose idėjose Europos piliečiams siūloma 

įvairių konkrečių technologinių ir skaitmeninių priemonių. 

Daugelyje idėjų aptariamas skaitmeninės pilietybės 

kūrimas, pateikiant siūlymus visoje Europoje naudoti 

identifikavimą per skaitmeninį ID (žr. idėją). Panašiai 

teikinių autoriai siūlo Europos skaitmeninę piniginę, 

visus popierinius pinigus pakeičiant skaitmeniniais 

dokumentais (žr. idėją). Kitos kategorijos teikiniuose 

dėmesys skiriamas Europos e. paslaugoms: pavyzdžiui, 

bendram Europos prisijungimo sistemos atpažinties 

paslaugos teikėjui, skirtam prieigai prie viešųjų 

paslaugų (žr. idėją), poreikiui suvienodinti standartus ir 

sukurti bendrą tapatumo nustatymo paskyrą Europos 

lygmeniu (žr.idėją). Taip pat siūloma įvesti 

„Skaitmeninę ES tarpvalstybinę paslaugų kortelę“, kuri 

supaprastintų prieigą prie viešųjų ir skubios pagalbos 

paslaugų piliečiams, gyvenantiems pasienio 

regionuose (žr. idėją). Renginiuose vienodai 

aptariamas tokios skaitmeninės priemonės ir 

paslaugos kaip ES skaitmeninė tapatybė, Europos 

programėlės kūrimas arba skaitmeninio Europos paso 

įvedimas (žr. renginiopavyzdį). 

Plačiai aptarinėjama ES skaitmeninio suvienodinimo 

potemė (žr. idėją), kurioje raginama labiau suderinti 

veiksmus ES lygmeniu, priimant bendras 

skaitmenines priemones: pavyzdžiui, Europos 

socialinis tinklas viešajai nuomonei reikšti (žr. idėją), 

pvz., sukuriant sistemą, kuri padėtų ES valstybėms 

kartu dirbti prie IT projektų. Idėja toliau plėtojama 

pateikiant keletą pasiūlymų dėl visa apimančių 

skaitmeninių portalų, skirtų piliečių dalyvavimui ir 

kasdieniams identifikavimo poreikiams (žr. idėją).  

Be to, raginama stiprinti vartotojų apsaugą 

internetinėje aplinkoje (žr. idėjos pavyzdį), pavyzdžiui, 

kad ateityje vartotojams būtų lengviau apsigalvoti dėl 

pirkinių. Kitoje labai palaikomoje idėjoje aptariamas 

poreikis užtikrinti, kad pagrindinės sutelktinio 

finansavimo platformos galėtų būti prieinamos iš visų 

valstybių narių (žr. idėją). 

 

Skaitmeninės teisės ir 

įtrauktis  

Pasak teikinių autorių, nustatyta keletą problemų dėl vis 

labiau augančios skaitmeninės visuomenės. Vienas iš 

teikiniuose kylančių nuogąstavimų – kad skaitmeninė 

atskirtis veikia pažeidžiamas grupes. Pavyzdžiui, 

internetinėje diskusijoje aptartas klausimas dėl vis 

intensyvesnės mūsų visuomenės skaitmenizacijos ir 

kaip pasekmės išaugusios tam tikrų grupių 

(vadinamųjų „skaitmeninių nevykėlių“) atskirties (žr. 

renginį).. 

Todėl teikinių autoriai ragina užtikrinti galimybę laisvai 

ir įtraukiai naudotis skaitmenine erdve bei turiniu, 

pavyzdžiui, teikdami pasiūlymus dėl prieinamų ir 

įperkamų skaitmeninių paslaugų bei prietaisų (žr. 

idėjos pavyzdį). Kai kuriomis idėjomis siūloma 

sustiprinti jaunų ir pagyvenusių žmonių grupių 

skaitmeninio raštingumo ir išsilavinimo lygį 

skaitmeninei sanglaudai skatinti (žr. idėją). Be to, kai 

kuriose diskusijose įtraukta tema dėl moterų verslumo 

didinimo ir moterų skaitmeninių įgūdžių skatinimo (žr. 

renginį).  

Vienas teikinio autorius siūlo sukurti stebėsenos 

mechanizmą, kad būtų užtikrintas sąžiningas bei vienodas 

skaitmeninimas ir skaitmeninių įgūdžių įgijimas (žr. idėją). 

Kitame idėjų sraute konkrečiau pabrėžiama skaitmeninė 

nelygybė tarp miestų ir kaimo vietovių:  pagerinti ryšį ir 

galimybę naudotis svarbiausiomis viešosiomis bei 

privačiosiomis paslaugomis ir transportu – vieni 

labiausiai aptariamų siūlymų šioje temoje (žr. renginį).  

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/340
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/97656
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123785
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115635
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/44155
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115469
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/8548
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/26533
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Tarša, tvarumas ir  

    ilgalaikiškumas 

Kai kuriais atvejais teikinių autoriai sieja 

skaitmeninimą su klimato kaita, pabrėždami, pavyzdžiui, 

kad taršą būtų galima sumažinti didesnėmis skaitmeninimo 

pastangomis. Pavyzdžiui, yra raginama nustatyti 

skaitmeninį produkto pasą, kuris būtų prieinamas 

naudojant QR kodus. Jame būtų pateikiama 

informacija apie produkto kilmę, sudėtį, poveikį 

aplinkai, perdirbimą ir galutinį tvarkymą (žr. idėją).  

Kitas idėjų srautas susijęs su skaitmeninėmis 

atliekomis, raginant, pavyzdžiui, kad nauji produktai 

būtų gaminami iš perdirbtų elektroninių atliekų (žr. 

idėją). 

Be to, akcentuojama ilgalaikio naudojimo, 

remontuotina ir sąžiningai bei laikantis etikos principų 

pagaminta skaitmeninė įranga – ją turėtų būti 

skatinama naudoti, pavyzdžiui, taikant mažesnius 

mokesčius (žr. idėją). Daugelyje naujausių idėjų 

dėmesys skiriamas tvarumui vystyti ir galimybei 

naudotis ne tik skaitmeniniais prietaisais, bet ir 

skaitmeninėmis infrastruktūromis, taip pat 

pažangiems miestams plėtoti (žr. idėjos pavyzdį). Šiuo 

atžvilgiu kitoje idėjų kategorijoje siūloma skatinti 

prieinamų ir tvarių technologijų plėtrą investuojant į 

žemąsias technologijas (žr. idėją). 

Galiausiai kai kurie teikinių autoriai nurodo, kad 

diegiant palydovus prisidedama prie kosmoso taršos, 

ir ragina spręsti šią problemą (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Skaitmeniniai 

duomenys 

Kalbant apie skaitmeninių duomenų temą, teikėjai pabrėžia 

iki šiol padarytą pažangą, paminėdami, kad ES yra viena iš 

lyderių apsaugodama žmones skaitmeniniame pasaulyje. 

Vis dėlto raginama šią sritį tobulinti toliau (žr. renginio 

pavyzdį). Pavyzdžiui, siūlymuose sutelkiamas 

dėmesys į BDAR nuostatų keitimą, kad būtų lengviau 

atsisakyti duoti sutikimą rinkti asmens duomenis 

elektroninėje erdvėje (žr. idėją). Tuo pačiu metu 

raginama priimti lengviau suprantamus teisės aktus, 

neužkraunant vartotojų nuolatiniais prašymais duoti 

sutikimą (žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kurie teikinių autoriai ragina riboti geografinį 

blokavimą arba jį uždrausti (žr. idėjos pavyzdį), 

suvienodinti duomenų apsaugos sistemas visoje ES ir 

sukurti asmeninę debesiją ES piliečiams (žr. idėją). 

Galiausiai raginama sukurti labai saugias 

identifikavimo sistemas, pavyzdžiui, naudojant pirštų 

atspaudų kodą (žr. idėjos pavyzdį).   

 

Skaitmeninė 

ekonomika 

Pagal šią temą taip pat nagrinėjama teminė sritis „Tvirtesnė 

ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 

darbo vietų kūrimas“, o daugybė 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 kriptovaliutas, 

prašydami vyriausybių patvirtinti kriptovaliutas, siekiant 

užtikrinti naudą skaitmeninei ir ekonomiškai aktyviai 

visuomenei bei ją plėtoti (žr. idėjos pavyzdį), arba 

atvirkščiai, aptaria būtinybę kriptovaliutas reglamentuoti ar 

uždrausti (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, kai kuriose idėjose propaguojama skaitmeninio 

euro, kaip saugaus ir patogaus mokėjimo būdo, 

įvedimas (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitoje idėjų grupėje raginama investuoti ir kurti Europos 

skaitmeninės rinkos konkurencingumą, skatinant 

skaitmeninimo strategiją mažosioms ir vidutinėms 

įmonėms (MVĮ) (žr. idėjos pavyzdį) ir gerinant rinkos 

sąlygas startuolių plėtrai Europos skaitmeninės 

infrastruktūros programoje (žr. idėją).  

 

Kibernetinės grėsmės 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/109661
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/100321
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/117153
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119696
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115930
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Kalbant apie kibernetinių grėsmių teminę sritį, daugiausia 

idėjų kyla dėl interneto saugos ir saugumo. Pavyzdžiui, 

dalyviai pažymi, kad ES galėtų apsiginti esant internetinėms 

grėsmėms ir skaitmeniniams karams; kai kurie žengia dar 

toliau, siūlydami sukurti Europos kibernetinę 

kariuomenę, kuri taip pat galėtų teikti paramą 

skaitmeninimo srityje ES valstybėms, atsiliekančioms 

šioje srityje (žr. idėjos pavyzdį). Be to, kai kuriomis 

idėjomis ginamas ES lygmens įstatymų priėmimas, kurių 

nuostatomis būtų apsaugotas piliečių privatumas (žr. idėją) 

ir sustiprinta apsaugą nuo kibernetinių nusikaltimų, 

padidinant duomenų sistemų saugumą, skaidrumą ir 

pagerinant apskaitą (žr. idėjos pavyzdį).  

 

Elektroninis 

balsavimas 

Kalbant apie elektroninio balsavimo temą, keletas 

teikinių autorių platformoje atkreipia dėmesį į tokio 

balsavimo pranašumus (žr. idėją), visų pirma 

pandemijos kontekste (žr. idėjos pavyzdį). Ši tema, dėl 

kurios nuo Konferencijos darbo pradžios pateikta daugybė 

komentarų teminėje srityje „Skaitmeninė transformacija“, 

buvo nagrinėta ne demokratijos stiprinimo aspektu, bet 

veiksmingumo, saugumo ir inovacijų atžvilgiu. Vis dėlto 

kai kuriuose komentaruose pateikiama prieštaravimų, 

nurodant, kad elektroninis balsavimas turi trūkumų. 

Teikinių autoriai siūlo taikyti blokų grandinės technologiją 

arba sukurti nuosavą Europos ypač sudėtingai užšifruotą 

el. pašto sistemą, kaip galimą priemonę elektroninio 

balsavimo ES saugumui užtikrinti. 

 

E. sveikata 

Kelete platformoje pateiktų idėjų e. sveikatos tema 

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 skatinama organizuoti jaunimo skaitmeninį 

mokymą siekiant propaguoti palankų ir sąmoningą 

technologijų naudojimą. 

Tuo pat metu raginama siekti e. sveikatos duomenų 

integracijos ES (žr. idėjos pavyzdį), pavyzdžiui, 

sukuriant vieną elektroninei sveikatai administruoti 

skirtą platformą (ji būtų ypač patraukli daugybei 

europiečių, besinaudojančių tarpvalstybinio judumo 

galimybėmis) ir nustatant (Europos) e. sveikatos 

asmens tapatybės kortelę (žr. idėjos pavyzdį), kurioje 

būtų kaupiama informacija apie skiepijimą ir sveikatos 

draudimą. Paskutinė išplėtota idėja – sukurti ES 

elektroninius pažymėjimus (žr. idėjos pavyzdį). Vis 

dėlto yra susirūpinimą keliančių klausimų dėl 

privatumo ir duomenų apsaugos. Šios temos vienodai 

nagrinėjamos teminėje srityje „Sveikata“. 

 

Švietimas ir mokymas 

Keliose platformoje pateiktose idėjose 

švietimo ir mokymo tema raginama dėti visapusiškas 

informuotumo didinimo pastangas ES mastu visais 

lygmenimis, pradedant pradinės mokyklos lygmeniu ir 

toliau visoje švietimo trajektorijoje (žr. idėjos ir renginio 

pavyzdį), pabrėžiant, kad skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir 

skatinimas – vienas didžiausių ekonomikos prioritetų (žr. 

idėjos pavyzdį). Naujausiose idėjose siūloma toliau skatinti 

mokslinę karjerą (žr. idėjos ir renginio pavyzdį) ir vystyti 

mokiniams skirtas mokslinių tyrimų programas, 

investuojant į skaitmeninę ir inovacijų sritį (žr. idėją).  

Vienoje potemėje raginama investuoti ir dėti 

pastangas skatinant švietimo skaitmenizaciją (žr. 

idėjos pavyzdį). Šiuo klausimu teikinių autoriai aptaria 

poreikį didinti skaitmeninį raštingumą visose ES 

šalyse, pavyzdžiui, inicijuojant reklamos kampaniją 

žiniasklaidoje, kad skaitmeninė transformacija būtų 

geriau matoma (žr. idėją).  

Be to, sveikatos krizės kontekste e. mokymasis tapo viena 

iš labiausiai aptariamų teikinių autorių temų: pavyzdžiui, 

pasiūlymas sukurti bendrą Europos nuotolinio mokymosi 

platformą (žr. idėją) arba internetiniams skaitmeniniams 

pažymėjimams skirtą bendrą interneto portalą (žr. idėją).  

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129196
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/112498
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/89795
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
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/119698
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/56464
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/129725
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/123721
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/119705
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14 pav. Teminės srities „Skaitmeninė transformacija“ idėjų žemėlapis 
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 Skaitmeninės platformos teminėje srityje „Europos 

demokratija“ iki 2021 m. lapkričio 3 d. iš viso buvo pateikta 

1 390 idėjų, 3 122 komentarai ir 592 renginiai. Keletas 

teikinių autorių ragina restruktūrizuoti Europos institucijas 

arba netgi prašo Europos Sąjungos federalizacijos. 

Daugelyje siūlymų taip pat skatinamas aktyvesnis piliečių 

dalyvavimas. Apskritai reakcijos šioje teminėje srityje yra 

konstruktyvios ir orientuotos į ateitį, netgi jei kai kuriose iš 

jų juntamas nuogąstavimas, kad ES kyla pavojus subyrėti 

dėl įtampų, populizmo ir nacionalizmo. Teikinių yra 

įvairiomis temomis: 

 Europos Sąjungos federalizacija 

 Institucinės reformos 

 Europos Parlamento rinkimai 

 Piliečių dalyvavimas ir konsultacijos 

 Žiniasklaida 

 Bendros europinės tapatybės skatinimas 

 Demokratijos apsauga ir stiprinimas  

Renginiai  
Bendras daugelio surengtų teminės srities „Europos 

demokratija“ renginių tikslas – surinkti idėjų, kuriomis 

būtų galima papildyti diskusiją Konferencijoje dėl 

Europos ateities. Šios demokratinės pratybos 

laikomos vienu iš pagrindinių renginių, tokių kaip 

Romoje surengtas internetinis renginys „Idėjos apie 

ateities Europą“ (žr. renginio apie judumą ir švietimą 

pavyzdį). Panašūs renginiai internetu vyko visoje 

Sąjungoje, aptariant tokius klausimus kaip Europos 

federalizmas (žr. renginį), bendra ES kalba (žr. renginį) 

8.   Europos 
demokratija 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/26732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/17722
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arba gausybę temų, kurias ES piliečiai laiko Europos 

ateities prioritetais (žr. renginį). 

Kituose renginiuose buvo diskutuojama apie pačios 

Konferencijos pranašumus, pavyzdžiui, virtualioje 

diskusijoje (žr. renginį) ekspertai aptarė, ar Konferencija 

gali ir kokiais būdais sustiprinti demokratines vertybes 

prieš autoritarinių idėjų išplitimą ES. 

Įvykusiuose renginiuose buvo aptariamos skirtingos, 

kartais prieštaringos idėjos apie demokratijos prigimtį 

ES. Budapešte vykusiame renginyje ekspertai, 

pavyzdžiui, pasiūlė palyginti ES subsidiarumo 

principą ir kai kuriuos JAV Konstitucijos 

pagrindinius principus, norėdami pažymėti skirtumą 

tarp ES ir valstybių narių kompetencijų.  

Renginyje, „Maištingojo europietiškumo iškilimas“, kurį 

surengė Londono ekonomikos ir politikos mokslų 

mokykla, dalyviai aptarė tyrimą, kaip euro zona ir 

migracijos krizė, „Brexit’as“ ir pandemija pakeitė 

pilietinės visuomenės struktūrą Europoje, ir jo požiūrį į 

europietišką projektą. 

Europos Sąjungos 

federalizacija 

Labai daug teikinių autorių teminėje srityje „Europos 

demokratija“ reikalauja Europos Sąjungos federalizacijos, 

skirtingai suprasdami šią sąvoką. Tai ir pasikartojanti su 

šia temine sritimi susijusių renginių tema 

(žr. renginio pavyzdį). „Federalizacija“ taip 

pat sukūrė labiausiai palaikomų idėjų 

platformoje (žr. idėją ir idėją), taip pat sulaukė 

įvairių dalyvių komentarų. 

Teikinių autorių nuomone, geriausias būdas Europos 

Sąjungai išnaudoti visą savo potencialą – siekti 

federalizacijos (žr. idėjos pavyzdį ir renginį); 

federalizaciją jie laiko taip pat ir priemone suteikti Europos 

Sąjungai didesnį patikimumą bei daugiau įtakos pasaulio 

politinėje arenoje ir galią spręsti tarpvalstybines problemas, 

su kuriomis šiandien susiduriame, kaip antai klimato kaita 

ir COVID-19 pandemija (žr. idėją). Be to, pasak šią idėją 

palaikančių dalyvių, tai padėtų įveikti euroskepticizmą ir 

nacionalistines nuotaikas.  

Pavyzdžiui, labai palaikomoje ir intensyviai aptartoje 

idėjoje raginama įsteigti konstitucinę asamblėją; ji 

parengtų Europos konstituciją, kurioje būtų nustatyti 

pagrindiniai demokratinės Europos federacijos 

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

konkrečiau raginama sukurti bendrą fiskalinę ir 

ekonominę politiką, taip pat siūloma „Mokesčių 

mokėtojų Europos Sąjungos“ idėja (žr. idėją), vienos 

Europos kariuomenės ir užsienio politikos 

federalizacijos idėja, kartu performuojant ES 

institucijas pagal federalistinius principus.  

Vis dėlto kai kurie teikinių autoriai federalizacijos idėją 

vertina skeptiškai. Kai kurie dalyviai nerimauja, kad dėl to 

gali atsirasti pernelyg didelė galios centralizacija arba kilti 

disbalansas tarp valstybių narių. Kiti mano, kad dar reikia 

įveikti daug problemų, norint, jog tokia idėja taptų realybe. 

Kai kurie dalyviai, užuot siekus federalizacijos, pasisako už 

didesnę valstybių narių galią (žr. idėjos pavyzdį), daugiau 

laisvės ir pagarbos valstybių narių identitetui ir laisvą 

bendradarbiavimą tose srityse, kur tai yra naudinga (žr. 

idėjos pavyzdį). 

Svarstydami skirtingas nacionalines aplinkybes ir 

valstybių narių pasirengimą tapti federalinės sąjungos 

dalimi, kai kurie dalyviai remia laipsnišką 

federalizacijos idėją kartu su „perėjimo zonų“ sistema 

(žr. idėją). 

 

Institucinės reformos 

Gausybėje idėjų taip pat konkrečiau aptariamas Europos 

institucijų reformų klausimas siekiant užtikrinti, kad 

Europos institucijos taptų veiksmingesnės, skaidresnės ir 

artimesnės žmonėms. Šios idėjos apima pasiūlymus dėl 

didesnės institucinės struktūros pertvarkos (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Kalbant apie Europos Parlamentą, teikinių autoriai 

dažniausiai ragina suteikti jam realią teisėkūros iniciatyvos 

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

fiskalinių galių (žr. idėją). Svarstomas ir Europos 

Parlamento būstinės klausimas – teikinių autoriai 

ragina pasirinkti arba Strasbūrą, arba Briuselį (žr. 

idėjos pavyzdį).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/35080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/8581
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/31351
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/115798
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
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Aptariant Europos Vadovų Tarybos ir Europos 

Sąjungos Tarybos klausimą, platformoje ne kartą 

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

demokratija“, pereiti prie kvalifikuotos balsų daugumos 

taisyklės siekiant panaikinti nacionalinės veto teisės 

galią (žr. Idėjos pavyzdį). 

Taip pat vyksta diskusijos dėl Tarybos vaidmens ES 

institucinės sąrangos kontekste (žr. idėjos pavyzdį) ir 

pasiūlymų sustiprinti ES dvejų parlamentinių rūmų 

teisėkūrą (žr. idėjos pavyzdį).  

Kalbant apie Europos Komisiją, tam tikruose 

teikiniuose svarstomas Komisijos pirmininko rinkimų ir 

Komisijos narių skyrimo, įskaitant Spitzenkandidaten 

(pagrindinės Europos politinės frakcijos kandidato 

skyrimo Komisijos pirmininku) sistemą, klausimas (žr. 

idėjos pavyzdį) ir siūloma, kad Komisijos pirmininką 

tiesiogiai rinktų piliečiai (žr. idėjos pavyzdį). Dalyviai taip 

pat kelia klausimą dėl Komisijos narių skaičiaus (žr. 

idėjos pavyzdį). 

Be to, užsimenama apie Regionų komiteto ir Ekonomikos ir 

socialinių reikalų komiteto reformas, pavyzdžiui, kad šie 

komitetai veiktų veiksmingiau. Regionų komitetą 

siūloma reformuoti taip, kad būtų įtraukti tinkami 

dialogo su regionais, miestais bei savivaldybėmis 

kanalai (žr. idėją), arba siūloma suteikti šiam komitetui 

svarbesnį vaidmenį (žr. idėją).  

Viena iš gausiausiai svarstytų idėjų – turėti tiesiogiai 

išrinktą ES pirmininką, pavyzdžiui, sujungiant Europos 

Komisijos pirmininko ir Europos Vadovų Tarybos 

pirmininko vaidmenis (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat yra 

raginimų turėti vieną ES instituciją, kuri turėtų būti 

vieninga išorės santykių klausimais (žr. idėją). 

 

Europos Parlamento rinkimai 

Kelete idėjų, susijusių su institucinėmis reformomis, 

raginama keisti Europos Parlamento rinkimų 

rengimo būdą, siekiant užtikrinti aktyvesnį 

piliečių įsitraukimą į ES demokratinius 

procesus. Vienas iš labiausiai aptartų ir 

įvertintų pasiūlymų yra susijęs su ES masto 

tarpvalstybinių rinkimų sąrašų sudarymu (žr. idėją) arba 

naujos rinkimų apygardos europiečiams, gyvenantiems 

kitoje valstybėje narėje, sukūrimu, siekiant paskatinti 

kandidatus daugiausia dėmesio skirti ne vidaus, bet 

europiniams klausimams (žr. idėją). Diskutuojama ir dėl 

kitų idėjų – idėjos paskatinti visos Europos debatus ir 

idėjos priartinti Europos Parlamento narius prie piliečių 

(žr. idėjos pavyzdį). Tačiau pagal vieną naują idėją 

Europos Parlamento nariai neturėtų būti renkami 

tiesiogiai, o juos turėtų skirti nacionaliniai teisės aktų 

leidėjai (žr. idėją). 

Kai kuriuose pasiūlymuose konkrečiau aptariami rinkėjų 

aktyvumo Europos Parlamento rinkimuose didinimo būdai. 

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

siūloma palengvinti dalyvavimą, pavyzdžiui, užtikrinant 

balsavimo paštu ir rinkėjų registravimo tą pačią dieną 

galimybę arba balsavimo dieną paskelbiant švenčių diena 

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

elektroninio balsavimo klausimą, be kita ko, idėją 

sukurti visos Europos elektroninių rinkėjų grupę (žr. 

idėją). Elektroninio balsavimo klausimas aptariamas ir 

teminėje srityje „Skaitmeninė transformacija“. 

Daugelyje pasiūlymų pažymima, kad svarbu, jog 

jaunimas būtų labiau įtrauktas į politinių sprendimų 

priėmimą, siekiant užtikrinti, kad priimti sprendimai 

būtų toliaregiški ir apgalvoti (žr. idėją). Be to, yra 

pasiūlymų suvienodinti mažiausią amžių, nuo kurio 

būtų leidžiama balsuoti Europos Parlamento 

rinkimuose (žr. idėjos pavyzdį); pageidautina, kad tai būtų 

16 metų amžius (žr. idėją). Šiomis idėjomis, be kita ko, 

siekiama skatinti jaunimą balsuoti; tai problema, kurią 

dalyviai dažnai laiko svarbiausia. Vienoje organizuotame 

praktiniame seminare, be kita ko, aptarti būdai, kaip 

paskatinti jaunų piliečių dalyvavimą Europos 

rinkimuose (žr. renginį). Šiame seminare pateiktuose 

pasiūlymuose pažymėtas poreikis padidinti jaunų Europos 

Parlamento narių skaičių, leidžiant kandidatams balotiruotis 

nuo 16 metų. Seminare jauni dalyviai taip pat pabrėžė, kad 

reikia sukurti Europos žiniasklaidos platformą, kuri galėtų 

padėti Europos piliečiams ir jaunimui gauti daugiau 

informacijos apie dabartinius ES įvykius. 

 Vienas dalyvis tokiems rinkimams siūlo sukurti lyčių 

lygybę užtikrinantį sąrašą (žr. idėją).  

Piliečių dalyvavimas ir 

konsultacijos 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105969
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
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Platformoje pateiktuose teikiniuose yra keletas siūlymų 

stiprinti piliečių dalyvavimą ir politinės atsakomybės 

jausmą ES sprendimų priėmimo atžvilgiu.  

Kelete idėjų ir renginių diskutuojama apie galimybę plėtoti 

labiau ilgalaikius mechanizmus, grindžiamus 

dalyvaujamąja demokratija ir piliečių bendravimu siekiant 

sustiprinti ir papildyti atstovaujamąją demokratiją, be kita 

ko, remiantis Konferencijos dėl Europos ateities darbo 

patirtimi. Dalyviai, pavyzdžiui, pasiūlė sistemingiau 

naudotis piliečių asamblėjomis ir forumais siekiant 

parengti svarbiausius ir sudėtingiausius politinius 

sprendimus ES (žr. idėjos pavyzdį). Kiti teikinių autoriai 

siūlo sukurti internetinį skaitmeninį forumą, kuriame 

ES piliečiai galėtų aptarti ES teisės aktus 

naudodamiesi socialiniais tinklais grindžiama teigiamų 

vertinimų paspaudimų ir komentarų sistema (žr. idėją). 

Panaši idėja – sukurti piliečių lobistinės veiklos 

platformą kaip alternatyvų būdą eiliniams ES 

piliečiams ir mažesnėms įmonėms dalytis savo 

patirtimi ir nuomonėmis apie teisės aktus ES 

sprendimų priėmimo procese (žr.idėją).  

Teikiniuose taip pat pateikiamas pasiūlymas sukurti 

vieną internetinę vieno langelio principu veikiančią 

platformą, kurioje kaip ES institucinėje 

dalyvaujamojoje struktūroje būtų kaupiama visa 

visuomenės pateikta informacija – ar tai būtų Europos 

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

Kai kurie teikinių autoriai pasiūlė, kad Europos 

Parlamentą konsultuotų Piliečių parlamentas – 

pilietinės visuomenės organizacijoms skirta asamblėja 

(žr. idėją) arba konstitucinė asamblėja (žr. idėją). 

Dalyviai taip pat aptaria ES masto referendumų idėją 

kaip alternatyvą nacionaliniams referendumams ES 

instituciniais ir politikos klausimais (žr. idėjos pavyzdį). 

Dar kartą, kai kalbama apie piliečių dalyvavimą, jaunuolių 

įnašas į ES demokratines konsultacijas laikomas 

svarbiausiu dalyku. Maltoje surengtame renginyje 

dalyviai aptarė „Eurovoters“ projekto – iniciatyvos, 

kuria siekiama mokyti jaunus rinkėjus Maltoje, 

išvadas. Šio renginio metu buvo pateikta daug pasiūlymų, 

įskaitant poreikį atsisakyti laikyti „jaunimą“ atskira grupe, 

dėl ko sukeliama rizika neatsižvelgti į konkrečius poreikius 

konkrečiose bendruomenėse. Platformoje yra keletas 

raginimų ypač daug dėmesio skirti kartoms, įskaitant 

siūlymus sukurti Europos Komisijos nario, atsakingo už 

pagyvenusių žmonių reikalus, pareigybę (žr.idėją) ir suteikti 

jaunimui galimybių reguliariai pareikšti nuomonę Europos 

Parlamente (žr. idėją). Panašiame teikinyje siūloma 

nustatyti jaunesnių nei 35 metų amžiaus Europos 

Parlamento narių kvotą (žr. idėją). 

Kitoje idėjoje ES raginama siekti, kad būtų sukurtas JT 

Parlamentas, leidžiantis piliečiams išreikšti savo valią 

tiesiogiai, nepriklausomai nuo savo nacionalinės 

valdžios, dėl pasauliniu lygiu priimamų sprendimų (žr. 

idėją).  

Renginyje, surengtame Italijos Brindisi mieste, pateikta 

daug idėjų, kaip pagerinti tiesioginius demokratinius 

mechanizmus ES lygmeniu, be kita ko, skatinant 

viešąsias žinias apie kai kurias jau esančias tokias 

priemones, kaip antai: ES peticijos, laikinieji komitetai, 

Europos mediatoriai ir SOLVIT platforma.  

Dar vienoje plačiai remiamoje ir intensyviai 

svarstomoje idėjoje siūloma Europos pilietybė, kuri 

nebūtų siejama su ES valstybės narės pilietybe (žr. 

idėją). 

Žiniasklaida 

Keliuose teminės srities „Europos demokratija“ teikiniuose 

daugiausia dėmesio skiriama žiniasklaidai. Šią idėjų temą 

teikinių autoriai svarsto ir teminėje srityje „Švietimas, 

kultūra, jaunimas ir sportas“.  

Vienas iš pasikartojančių siūlymų – turėti visos 

Europos žiniasklaidos priemones ar tinklus (žr. idėją) 

arba įsteigti vieną bendrą visuomeninį ES transliuotoją (žr. 

idėjos pavyzdį). Iš esmės toks pasiūlymas teikiamas 

siekiant pagerinti piliečių žinias ES klausimais, pavyzdžiui, 

tiesiogiai transliuojant diskusijas ir renginius, taip pat 

puoselėti bendrą ES dvasią, akcentuojant Europos vertybes 

ir Europos kultūras, rodant dokumentinius filmus apie ES 

šalis. Kai kurie teikinių autoriai taip pat ragina sukurti 

ES televizijos ir radijo kanalą ES vertybėms skleisti ir 

už ES ribų (žr. idėjos pavyzdį). 

Kiti dalyviai siūlo organizuoti mokymus žurnalistams apie 

tai, kaip rengti pranešimus ES klausimais, arba nustatyti 

pareigą visuomeniniams transliuotojams tam tikrą 

procentinę transliavimo laiko dalį skirti ES reikalams.  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/14522
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
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Bendros europinės 

tapatybės skatinimas  

Šioje temoje aptariami klausimai, susiję su 

bendra europine tapatybe, remiantis 

bendromis Europos demokratijos 

vertybėmis (žr. renginį), kaip buvo aptariama kitose 

temose, tačiau taip pat ir praktinės idėjos tokiai 

bendrai europinei tapatybei skatinti. 

Labai daug dalyvių svarsto idėją pasirinkti bendrą 

kalbą, kad piliečiai visoje ES galėtų geriau tarpusavyje 

bendrauti ir suprasti vienas kitą (žr. idėją), be kita ko, 

neatmetant pasikartojančio ir plačiai remiamo siūlymo, kad 

esperanto kalba būtų vienijanti kalba (žr. idėjos pavyzdį). 

Abu siūlymai komentaruose susilaukė tvirtų nuomonių „už“ 

ir „prieš“. Kai kurie dalyviai taip pat ragina užtikrinti, 

kad būtų geriau laikomasi daugiakalbystės principo 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, siekiant puoselėti europinę dvasią, siūloma 

įsteigti ES sporto komandą (žr. idėjos pavyzdį), gegužės 

9-ąją visose valstybėse narėse paskelbti švenčių diena (žr. 

idėją) arba sukurti ES pasą (žr. idėją). 

Vienas dalyvis taip pat siūlo tarp darbuotojų sukurti 

porines programas, kurios leistų nemokyklinio 

amžiaus europiečiams atrasti kitos ES šalies kultūrą, 

pavyzdžiui, dalyvauti mokymuose užsienyje (žr. idėją). 

 

Demokratijos apsauga 

ir stiprinimas 

Kelios idėjos pagal šią temą yra susijusios su 

demokratijos apsauga ES, raginant imtis ryžtingų 

veiksmų prieš demokratinius principus pažeidžiančias 

vyriausybes, ypač turint omenyje Vengriją ir Lenkiją 

(žr. idėjos pavyzdį). Šis klausimas išsamiau svarstomas 

teminėje srityje „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 

saugumas“. 

Teikinių autoriai taip pat pripažįsta demokratinėms šalims 

galintį kilti dezinformacijos ir melagingų naujienų pavojų. 

Yra raginimų laikytis griežtesnio požiūrio siekiant 

kovoti su klaidinančios informacijos sklaida, įskaitant 

pasiūlymus sukurti mobiliąją faktų tikrinimo 

programėlę (žr. idėją) arba nepriklausomą ES 

žiniasklaidos faktų tikrinimo institutą (žr. idėją). 

Kelete idėjų ir komentarų aptariamas poreikis 

reglamentuoti lobistinę veiklą, raginant parengti 

politikams skirtą elgesio kodeksą arba įsteigti 

nepriklausomą Europos įstaigą, galinčią kovoti su 

korupcija ir nepageidaujama lobistų įtaka (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Šiuo atžvilgiu taip pat raginama imtis bendrų kovos su 

korupcija priemonių, pavyzdžiui, tais atvejais, kai skiriamos 

sutartys konkursuose vietos lygmeniu. Vienas dalyvis 

siūlo sukurti bendrą duomenų bazę, kurioje būtų 

sujungtos įvairios dabartinės ES ataskaitų teikimo 

sistemos (žr. idėją). Kitas dalyvis siūlo uždrausti 

Europos politikams ir pareigūnams, einantiems 

svarbias pareigas, pvz., Europos Parlamento nariams 

ar Komisijos nariams, turėti akcijų (žr. idėją).  

Briuselyje surengtame renginyje pabrėžtas svarbus 

miestų ir vietos bendruomenių vaidmuo stiprinant 

demokratiją ir praskinant kelią socialinei pažangai. 

Esant dideliam atotrūkiui tarp institucinio centro ir 

periferijų, miestų ir savivaldybių vaidmuo gali būti 

svarbiausias ugdant piliečių pasitikėjimą demokratinėmis 

institucijomis. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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15 pav. Teminės srities „Europos demokratija“ idėjų žemėlapis 



 

© Kantar Public 2021 64 

  

 

Nuo platformos veikimo pradžios teminėje srityje 

„Migracija“ sugeneruota iš viso 1 623 nuomonės, įskaitant 

451 idėją, 1 086 komentarus ir 86 renginius. Teikiniai šioje 

teminėje srityje atskleidžia tris bendras tendencijas. Viena 

vertus, dalyje reakcijų norima, kad būtų imamasi daugiau 

veiksmų migracijai kontroliuoti ir mažinti, kita vertus, 

kituose teikiniuose reikalaujama didesnio solidarumo ir 

geresnių integracijos procedūrų. Kita dalyvių grupė užėmė 

tarpinę poziciją ir norėtų skatinti tarptautinį judumą, tačiau 

tik tarp ekonomiškai išsivysčiusių demokratinių šalių. 

Atitinkamai analizuojamos šios temos: 

 Teisėta migracija 

 Humanistinė pozicija migracijos klausimu 

 Sienų kontrolė 

 Pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas 

 Nereguliuojama ne ES priklausančių šalių 

migracija kaip grėsmė  

 Integracija  

Renginiai  
Migracijos klausimas aptariamas palyginti nedaugelyje 

renginių (87). Tačiau įdomu pažymėti, kad kai jie buvo 

surengti, ši teminė sritis buvo analizuojama keliomis 

skirtingomis perspektyvomis, kartais pritraukiant didelį 

dalyvių skaičių. 

Rugsėjo 24 d. Mastrichte surengtame renginyje 

buvo įvertinta moterų migrančių patirtis, apsvarstant 

jų lyčiai būdingus sunkumus ir kaip vietos 

bendruomenės gali joms suteikti paramą. Kitas 

renginys vyko gegužės 22 d., jame didžiausias 

dėmesys skirtas perkeltų nepilnamečių reiškiniui, 

problemai, kuri pirmiausia susijusi su neturinčiais 

teisinio statuso jaunais imigrantais. Budapešte 

9.  Migracija 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/36798
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/223
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vykusioje konferencijoje svarstytas migracijos 

vaidmuo, kaip vienas iš sprendimų Europos lėto 

demografinio augimo problemai spręsti (žr. renginį).  

Kai kuriuose su migracija susijusiuose renginiuose, 

pavyzdžiui, Vengrijoje netoli pietinės sienos 

surengtoje konferencijoje, dominavo saugumo ir 

pasienio kontrolės susirūpinimą keliantys klausimai 

(žr. renginį). Tarp kitų klausimų šiame renginyje aptartas 

civilinės apsaugos vaidmuo patruliuojant prie Vengrijos 

sienos. ES lygmeniu turi būti pasirinkta tarp atviros 

sienų ir labiau antimigracinės politikos, pažymima 

kitame internetiniame renginyje, kuris vyko 

Vokietijoje. 

Šioje diskusijoje taip pat paminėtos kelios iš daugelio 

piliečių konsultacijų, kurios buvo surengtos 

Konferencijoje dėl Europos ateities, pavyzdžiui, 

virtualiame susitikime Airijoje (žr. renginį), arba dvi 

konferencijos, surengtos Danijoje (žr. renginį) ir 

Ispanijoje (žr. renginį). 

Teisėta migracija 

Kalbant apie teisėtą migraciją, palaikantieji griežtesnę 

migracijos politiką ragina parengti bendrą ES 

selektyvios migracijos politiką, nustatant kvotas, 

griežtesnes atrankos ir priėmimo procedūras (žr. idėjos 

pavyzdį). Kai kuriais atvejais manoma, kad siekiant 

veiksmingiau reguliuoti migracijos srautus būtina 

Europos taškais grindžiama imigracijos sistema (žr. 

idėją).  

Atviresniuose migracijai teikiniuose taip pat raginama 

laikytis bendro ir veiksmingesnio požiūrio, kuris vis dėlto 

būtų labiau grindžiamas žmogaus teisėmis ir (socialinėmis) 

Europos vertybėmis. Pavyzdžiui, teikiniuose konkrečiai 

aptariama bendra ir veiksminga ES prieglobsčio 

procedūra (žr. idėją), atkreipiant dėmesį ir į būtinybę 

reformuoti Dublino konvenciją, kad būtų užkirstas kelias 

nevienodam prieglobsčio prašytojų ir migrantų 

paskirstymui (žr. idėjos pavyzdį). Daugiausia pritarimo 

sulaukusioje teminės srities „Migracija“ idėjoje 

reikalaujama konkretesnės ir sąžiningesnės Europos 

ekonominės migracijos politikos, atvykimui naudoti 

teisėtus kanalus ir integracijos politiką, grindžiamą 

vienodu požiūriu ir pagarba teisėms (žr. idėją).  

Piliečiai taip pat palaiko ES darbo jėgos migracijos politiką 

arba studentų ir kvalifikuotų darbuotojų iš trečiojo pasaulio 

šalių pritraukimo į ES strategijas. Šiame kontekste vienas 

pilietis pabrėžia, kad ES reikia turėti didesnę 

kompetenciją migracijos srityje, siekiant užtikrinti 

migracijos valdymą pagal Sąjungos principus ir 

vertybes (žr. idėją). 

Grupė teikinių autorių remia idėją skatinti selektyvią 

imigraciją. Šio grupės dalyviai paprastai teigiamai vertina 

migraciją dėl jos sukuriamos ekonominės naudos. Jie siūlo 

orientuotis į konkrečias šalis, kad iš jų būtų 

pritraukiami talentingi specialistai (žr. idėją), arba 

sušvelninti kriterijus, taikomus judumui tarp ekonomiškai 

pažangių demokratinių šalių tiek Vakaruose, tiek Azijoje, 

visų pirma laisvosios prekybos susitarimų kontekste (žr. 

idėją). 

Kai kuriuose teikiniuose taip pat aptariami nelygybės, 

darančios poveikį esamoms prieglobsčio prašymo 

procedūroms, klausimai. Pavyzdžiui, juose pabrėžiama, 

kad prieglobsčio prašančių vyrų dalis yra daug didesnė 

nei prieglobsčio prašančių moterų ar šeimų (žr. idėją). Kiti 

praneša apie sunkumus, su kuriais susiduria 

prieglobsčio prašantys LGBTIQ asmenys, ir ragina šiai 

grupei suteikti didesnę apsaugą bei geresnę paramą 

vertimo srityje (žr. idėją). 

 

Humanistinė pozicija 

migracijos klausimais 

Teikinių autoriai ragina ieškoti sprendimų, kaip kovoti 

su neteisėta migracija, ir parengti tokią ES imigracijos 

politiką, kurioje būtų numatytos paprastesnės ir 

prieinamesnės prieglobsčio procedūros kilmės šalyse, 

teisėti ir saugūs migracijos maršrutai bei ryžtingai 

kovojama su prekyba žmonėmis, kad būtų išvengta 

pabėgėlių mirčių prie ES sienų (žr. Idėjos pavyzdį). Kai 

kurie teikinių autoriai nori tokios teisinės sistemos, 

kurios laikantis būtų sustabdytas integruotų asmenų ir 

šeimų deportavimas į nesaugias kilmės šalis (žr. 

idėją). Labiau humanistinio požiūrio į migraciją 

besilaikantys teikinių autoriai ragina apskritai keisti 

požiūrį į migrantus, ypač atsižvelgiant į jų, kaip 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/35707
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/32507
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/337
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37522
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/48247
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
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sveikatos priežiūros darbuotojų, indėlį pandemijos 

metu (žr. renginį).  

 

 

Sienų kontrolė 

Apskritai pritariama tam, kad būtų 

dedamos labiau organizuotos ir koordinuotos 

pastangos sienų kontrolės srityje, raginant vykdyti 

visapusiškesnę sienų kontrolę, įskaitant priverstinio 

apgręžimo įgaliojimus (žr. idėjos pavyzdį), didesnę 

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

ir teisiškai privalomą požiūrį į paieškos ir gelbėjimo 

veiksmus Viduržemio jūroje (žr. idėją).  

Kituose teikiniuose raginama rodyti daugiau solidarumo ir 

gerbti žmogaus teises. Šiuo atveju aptariamos tokios 

idėjos kaip centralizuota solidarumu grindžiama ES 

paskirstymo sistema, finansavimas pasienio priėmimo 

infrastruktūrai gerinti (būstas ir maistas) arba 

viršnacionalinė agentūra, atsakinga už Europos 

pabėgėlių stovyklas, kurią bendrai valdytų įvairios 

šalys ir kuri būtų finansuojama ES lėšomis (žr. idėjos 

pavyzdį).  

Neseniai vykusi diskusija apie ES finansavimo 

išplėtimą siekiant finansuoti statomus nacionalinius 

barjerus nuo migrantų, iš dalies atspindima kai 

kuriuose teikiniuose, kuriuose reikalaujama didesnės 

ES paramos jos valstybių narių fizinei sienų apsaugai 

stiprinti (žr. idėją). 

Tačiau kai dalyviai reikalauja didesnės ES finansinės 

paramos migracijos klausimams prie sienų spręsti, jie ne 

visada skatina statyti naujus barjerus. Kai kurie iš jų 

pripažįsta pagrindinį prie nacionalinių sienų veikiančių 

vietos ir regioninės valdžios institucijų vaidmenį ir nori 

didesnio finansavimo projektams, susijusiems su 

migrantų priėmimu ir integracija (žr. idėjos pavyzdį)  

 

Pagrindinių migracijos 

priežasčių sprendimas 

Svarstydami apie Europos ateitį, teikinių autoriai pabrėžia, 

kad siekiant išspręsti migracijos problemas, su kuriomis 

šiuo metu susiduria ES, reikia šalinti pagrindines migracijos 

priežastis.  

Tam siūloma labai įvairių sprendimų: užmegzti 

lygiaverčius prekybos santykius, daugiau investuoti į 

paramos vystymuisi planus ir akademinį mokymą, taip 

pat į trečiojo pasaulio šalių gyventojų profesinį 

tobulėjimą (žr. idėją).  

Vienoje teikinių grupėje ES griežtai kritikuojama dėl to, 

kad ji prisidėjo prie regiono destabilizavimo, 

pavyzdžiui, Europos karine veikla arba 

destabilizuodama subsidijuojamų žemės ūkio 

produktų eksportą į besivystančias šalis (žr. idėją).  

Taip pat, siekiant spręsti tokią ekonominę nelygybę, 

kai kurie dalyviai skatina trečiosiose šalyse remti 

tvarų, klimato kaitai atsparų žemės ūkį (žr. idėją). Tai 

taip pat padėtų kovoti su „migracija dėl klimato kaitos“ (žr. 

idėjos ir renginio pavyzdį). 

 

Nereguliuojama ne ES 

priklausančių šalių 

migracija kaip grėsmė  

Komentatoriai atvirai išdėsto savo idėjas ir teikinius apie 

migracijos teminę sritį. Vienoje pastebėtoje temoje 

susidaro įspūdis, kad migracija iš ne ES priklausančių 

šalių yra grėsmė ES civilizacijai, tapatybei, vertybėms 

ir kultūrai (žr. idėją). Teikiniuose išreikštos nuomonės 

ir požiūris, kad ne ES priklausančių šalių migracija 

prisideda prie terorizmo ir getų bei neįžengiamų zonų 

sukūrimo ES (žr. idėją). Šie teikinių autoriai ragina imtis 

priemonių migracijai iš ne ES priklausančių šalių riboti, 

griežtesnės grąžinimo politikos ir migrantų judumui 

trukdančių strategijų, tokių kaip griežtesnė pasienio 

kontrolė (žr. idėjos pavyzdį). Vienas dalyvis įspėja apie 

galimą neteisėtos migracijos naudojimą kaip (politinį) 

ginklą, visų pirma nurodydamas į didelį migrantų 

srautą iš Baltarusijos prie Lietuvos sienų (žr. idėją). 

Teikėjai analogiškai nagrinėja modelį, leidžiantį 

perkelti pabėgėlius į prieglobsčio centrus valstybėje 

partnerėje bylos peržiūrai (žr. renginį). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
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Integracija  

Kita teminėje srityje „Migracija“ iškelta tema yra susijusi 

su idėjomis, kuriose aptariama integracija ir raginama 

nustatyti tolesnę stebimą migrantų integracijos trajektoriją, 

kad būtų užtikrinta visapusiška integracija ES valstybėje 

narėje. Vienoje iš idėjų kalbama apie didelį migrantų ir 

priimančiųjų bendruomenių narių pripažinimo pokyčių 

skatintojais ir tolesnio raginimo tokiais būti potencialą 

(žr. idėją). Manoma, kad švietimas yra labai svarbus 

integracijai, o kalbai ir Europos vertybėms tenka 

pagrindinis vaidmuo. Todėl teikinių autoriai mano, kad 

reikia pakankamai finansuojamų programų, skirtų 

mokyklinio amžiaus migrantų vaikų įtraukimo į 

valstybinę švietimo sistemą remti (žr. idėją). Kitose 

idėjose telkiamas dėmesys į tretinį išsilavinimą, kaip 

pagrindinį geresnės integracijos svertą. Šiuo klausimu 

vienas dalyvis skatina suteikti geresnę galimybę 

jauniems pabėgėliams naudotis universitetų 

programomis (žr. idėją)  

Teikinių autoriai laikosi nuomonės, kad geografinis 

migrantų paskirstymas yra labai svarbus siekiant 

užtikrinti integraciją (žr. idėjos pavyzdį) ir išvengti getų 

susidarymo (žr. idėją). Raginama rengti informavimo 

kampanijas ir programas, kuriomis būtų didinamas ES 

piliečių sąmoningumas kovos su rasizmu klausimu, kad 

būtų pereita prie tikrai įtraukios visuomenės. Nuomonėse 

dėl rasizmo ir atskirties darbo rinkoje raginama 

vienodai ir sąžiningai traktuoti teisėtai gyvenančius 

trečiųjų šalių piliečius (žr. idėją). Kalbant apie 

diskriminaciją darbo rinkoje, vienas dalyvis pabrėžia, 

kad norint veiksmingai formuoti politiką reikalingi 

(gyventojų surašymo) duomenys apie migrantų etninę 

kilmę i (žr. idėją).  

Kai kurie dalyviai apgailestauja dėl nuolatinių ES gyventojų 

teisių trūkumo. Jie pažymi, kad savo nuolatiniams 

gyventojams, kurie ilgą laiką gyveno ES, Sąjunga 

nesuteikia teisės balsuoti ar kitų pranašumų, dėl kurių 

jiems galėtų patrauklesnė tapti mintis prašyti ES 

pilietybės (žr. idėją). 

Kai kurie teikinių autoriai mano, kad šis klausimas yra ypač 

aktualus kalbant apie JK piliečius, kurie gyveno ES iki 

„Brexit’o“. Viena iš prieštaringas diskusijas sukėlusių 

idėjų – taikyti skubos tvarką užtikrinant ES mastu 

turimas teises JK piliečiams, kurie gyveno ES iki 

„Brexit’o“ (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
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16 pav. Teminės srities „Migracija“ idėjų žemėlapis 
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10. Švietimas,   

   kultūra, 

jaunimas  

   ir sportas 

 

Teminėje srityje „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ 

pasiūlytos idėjos apima įvairias temas, atsižvelgiant į šios 

srities daugiatemiškumą. Kaip ir kitur platformoje, bendras 

jausmas, pasikartojantis šioje teminėje srityje nustatytose 

temose, yra raginimas puoselėti ES tapatybę; šis raginimas 

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

poveikiu ir judumu. Šioje teminėje srityje iš viso 

sugeneruota 2 617 nuomonių, iš kurių – 863 idėjos, 1 185 

komentarai ir 569 renginiai. Įvairias idėjas galima 

sugrupuoti pagal daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje 

pateiktas kategorijas: 

 Puoselėti bendrą ES tapatybę 

 Ateities iššūkiams parengtas švietimas 

 Judumas Europos Sąjungoje 

 Jaunimo nedarbas 

 Europos paveldas 

 Kūrybos srities specialistai 

 



 

© Kantar Public 2021 70 

Renginiai  
 

Renginių, kuriuose sprendžiami su temine sritimi 

„Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ susiję 

klausimai, įvairovėje atsispindi šiai temai priklausančių 

potemių įvairovė. Nuo Konferencijos dėl Europos 

ateities pradžios įvairiose ES šalyse buvo surengta šimtai 

renginių.  

Buvo pradėta kampanija, skirta nepakankamai 

atstovaujamų bendruomenių balsui stiprinti, ypač 

kultūros tema (žr. renginį). „Amplify“ kampanija tuo 

pačiu metu buvo pradėta 12 Europos valstybių, 

dalyvaujant gausiam būriui kūrybos srities 

specialistų, kurie surengė atskirus susitikimus 

pagrindinėms problemoms nustatyti ir 

rekomendacijų projektams parengti (žr. renginio 

pavyzdį). Daugelyje tokio pobūdžio renginių ir 

diskusijų, kurie buvo surengti kaimo ir ribinėse 

teritorijose, pabrėžta ES paramos ir tarptautinio 

bendradarbiavimo svarba (žr. idėją).  

Per pastaruosius kelis mėnesius švietimo tema 

sugeneruota daugiausia savo įvairove išsiskiriančių 

renginių. Dažnu atveju jie buvo skirti tam, kad mokiniai 

taptų pagrindiniais diskusijos dalyviais tiek sostinėse, 

(žr. renginio pavyzdį), tiek periferinėse vietovėse, 

mokiniams išreiškiant savo nuomonę ir svarstymus apie 

švietimo ateitį (žr. renginio pavyzdį).   

Retkarčiais mokiniai turėjo galimybę dalyvauti 

diskusijose, nesusijusiose su mokymosi įstaiga, 

pavyzdžiui, švietimo ir mokymų mugės surengtoje 

konsultacijų kampanijoje (žr. renginį).  

Taip pat buvo surengti keli renginiai siekiant 

paskatinti mokytojus pasidalyti savo idėjomis ir 

svarstymais apie švietimą ir pateikti juos 

konferencijoje (žr. renginio pavyzdį). 

Kai kurios internete vykusios diskusijos apie 

švietimo ateitį buvo bendro pobūdžio ir visa 

apimančios, o kitos – sutelkiančios dėmesį į 

konkrečias problemas ir metodus, kaip Maltoje 

surengtas renginys, kuriame daugiausia buvo 

aptariami mokymosi visą gyvenimą klausimai ir 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir 

matematikos įgūdžiai (žr. renginį). 

Vienas renginys buvo surengtas kaip varžybos tarp 

studentų, kurie konferencijai pateikė savo teikinį 

popierine forma. Šiam renginiui iš visos Kroatijos 

buvo surinkti 65 dokumentai ir trys iš jų gavo 
apdovanojimus (žr. renginį).   

  

Puoselėti bendrą ES 

tapatybę 

Keletas idėjų yra susijusios su pasiūlymais sukurti 

daugiau ES žiniasklaidos portalų (televizijos, radijo ir 

socialinės žiniasklaidos) siekiant labiau 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 žiniasklaidos produkcijos sklaidą, pavyzdžiui, 

sukuriant bendrą ES žiniasklaidos rinką. 

(žr. idėjos pavyzdį). Viena iš idėjų – sukurti specialią 

ES žiniasklaidos platformą, pritaikytą mokytis kalbų 

(žr. idėją).  

Pastaruoju metu toliau buvo aptariama kalbų mokymo 

sąvoka, skirta tarpkultūriniams mainams skatinti, ir 

siekiant išsiaiškinti, kaip tai prisideda prie bendros ES 

tapatybės, kai kuriose teikiniuose pabrėžiant, kad 

reikia išspręsti vienakalbės mokyklos klausimą, ir 

raginant šaltiniu pripažinti įvairų ir daugiakalbį Europos 

pobūdį (žr. idėjos pavyzdį). Panašiai Berlyne vykusioje 

viešoje diskusijoje nagrinėjama Europos 

daugiakalbystė ir būdai, skirti daugiakalbei įvairovei 

pripažinti bei skatinti (žr. renginį). 

Daugelio dalyvių nuomone, bendros Europos kalbos 

nustatymas galėtų paskatinti Europos integraciją (žr. 

idėjos pavyzdį). Šis klausimas taip pat plačiai 

aptariamas teminėje srityje „Kitos idėjos“ (žr. idėjos 

pavyzdį). Diskusijoje aptariami įvairūs tokios bendros 

Europos kalbos ir įvairių galimų kalbų, įskaitant 

esperanto (žr. idėjosarba žr. idėją), lotynų (žr. idėjos 

pavyzdį), arba anglų (žr. idėjos pavyzdį), pranašumai ir 

trūkumai. Pokalbis apie esperanto kalbą internete 

sukėlė susidomėjimą, atspindėdamas diskusijų 

gyvybingumą dėl visai Europai neutralios kalbos (žr. 

renginį).  

Su švietimu susijusioje idėjų potemėje teikinių autoriai 

siūlo visose Europos vidurinėse mokyklose numatyti 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/40723
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/57224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/36928
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/47092
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/45640
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/38480
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/11881
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/56926
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
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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). 

Sporto potemėje, kiek tai susiję su bendros ES 

tapatybės puoselėjimu, aptariamas pasiūlymas rengti 

daugiau tarpvalstybinių sporto renginių Europos 

ribose (žr. idėjos pavyzdį) ir galimybė sukurti Europos 

sporto komandą, kuri galėtų varžytis tarptautiniuose 

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

klausimas dėl bendrų ES simbolių svarbos kuriant 

bendrą ES tapatybę, be kita ko, pasiūlyta idėja į ES 

valstybių narių sportininkų įrangą ir aprangą įtraukti ES 

vėliavų atvaizdus (žr. idėją). 

Kitoje idėjoje, kuri plačiai minima ir kalbant apie kitus 

prioritetus, siūloma gegužės 9 d. paskelbti Europos 

švenčių diena, taip skatinant Europos bendruomenės 

kūrimo iniciatyvas visame žemyne (žr. idėjos pavyzdį) 

 

Ateities iššūkiams 

parengtas švietimas 

Daug idėjų išreiškia mintį, kad reikia persvarstyti švietimo 

klausimus dabartinės skaitmeninės eros kontekste, ypač 

COVID-19 pandemijai pakeitus mokymo praktiką 

mokyklose ir universitetuose. Daug teikinių autorių teigė, 

kad švietimo skaitmeniniame amžiuje persvarstymas 

yra būtina sąlyga Europos pasauliniam 

konkurencingumui ir modernizavimui ateityje užtikrinti 

(žr. idėjos pavyzdį). Siekiant palengvinti galimybę 

naudotis mokymais, skaitmeninėmis kvalifikacijomis ir 

mokslinių tyrimų medžiaga, taip pat sukurti bendrą 

visų akademinių šaltinių saugyklą, siūloma sukurti 

bendrą Europos skaitmeninę platformą, atvirą visoms 

akredituotoms ES aukštojo mokslo institucijoms (žr. 

idėją). Šis raginimas yra neatsiejamas nuo poreikio 

skatinti informacines ir ryšių technologijas (IRT) 

mokyklose ir universitetuose, taip pat teikiant 

mokykloms subsidijas aparatinei įrangai įsigyti (žr. 

idėjos pavyzdį).  

Kalbant apie tinkamą įrangą ir mokymuisi skirtas erdves, 

pateiktas pasiūlymas „Europos švietimo planas“, kuriam 

labai pritarė platformos naudotojai. Tai būtų „Europos 

strategija, skirta tiesioginėms investicijoms į švietimo 

infrastruktūrą remti ir švietimo bei mokymosi visą 

gyvenimą prieinamumui, sujungiamumui ir kokybei 

gerinti“ (žr. idėją). 

Socialinių emocinių įgūdžių, ypač meninės veiklos 

skatinimą respondentai dažnai laiko dar vienu svarbiu 

žingsniu ugdant ES mokinių ir studentų kritinį 

mąstymą bei stiprinant visuotines vertybes (ypač 

jauname amžiuje), kuriomis jie vadovaujasi (žr. idėjos 

pavyzdį). Įtraukių švietimo metodų įgyvendinimas, o 

bendriau – įvairovės švietimo srityje skatinimas 

laikomas svarbiu tikslu svarstant apie švietimo ateitį 

ES (žr. idėją). 

Vienoje iš idėjų potemių nurodoma, jog švietimo praktika 

turi būti reformuota taip, kad užaugtų tokie suaugusieji, 

kurie galėtų būti aktyvūs ES piliečiai. 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). 

Įvairiuose renginiuose buvo nagrinėjama panaši idėja, 

būtent, kalbų įvairovė ir vaidmuo, pabrėžiant, kad jų 

sklaida žiniasklaidoje gali skatinti mokymąsi ir bendros 

Europos tapatybės kūrimą (žr. renginio pavyzdį). 

Grupė teikinių autorių pareiškė, kad reikia persvarstyti 

dabartinę švietimo sistemą, siekiant mūsų jaunimą parengti 

ateičiai. Teikinių autoriai ragina vykdyti švietimą 

klimato kaitos klausimais (žr. idėjos pavyzdį) ir parengti 

mechanizmus, kurie padėtų gerinti jaunimo įgūdžius 

gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos 

(STEM) srityse (žr. idėją). Be to, kaip teigta ir teminėje 

srityje „Skaitmeninė transformacija“, teikinių autoriai 

ragina ugdyti jaunimo įgūdžius skaitmeninės gerovės 

srityje (žr. idėjos pavyzdį).  

Kitoje idėjų grupėje taip pat aptariamas (profesinio) 

rengimo suderinimas su darbo pasauliu (žr. idėjos 

pavyzdį) ir poreikis skatinti verslumo įgūdžius švietimo 

srityje (žr. idėją). Kitame pasiūlyme šiuo klausimu 

kalbama apie privalomo profesinio orientavimo 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
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/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
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įvedimą, kad dar mokyklinių metų pradžioje būtų 

įvertinti mokinių talentai ir interesai (žr. idėją). 

 

Judumas Europos 

Sąjungoje 

Kai kurie dalyviai siūlo sukurti ES vadovaujamą interneto 

portalą, kuriame būtų galima teikti prašymus priimti į ES 

aukštojo mokslo studijų programas. Šiame portale 

studentai tuo pačiu metu taip pat galėtų teikti 

prašymus į įvairias programas Europos Sąjungoje (žr. 

idėją).  

Kitoje potemėje keletas teikinių autorių pateikė idėjų, 

susijusių su programos „Erasmus“ stipendijų išplėtimu 

įtraukiant nesimokančius universitete jaunuolius, 

pavyzdžiui, vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių mokinius, 

įskaitant ir profesinių mokyklų moksleivius. Tai suteiktų 

galimybę tiems, kurie nesiekia aukštojo mokslo 

diplomo, pagyventi užsienyje, keistis gerąja patirtimi, 

išmokti naujų kalbų bei pažinti naujas kultūras ir 

apskritai išplėsti turimus įgūdžius (žr. idėjos pavyzdį).  

Be to, dalyviai pažymėjo poreikį, kad „Erasmus“ programa 

taptų įtraukesnė mažesnes pajamas gaunantiems 

studentams. Viena iš idėjų – geriau pritaikyti „Erasmus“ 

stipendijas pagal kiekvienos šalies pragyvenimo 

išlaidas (žr. idėją) Šiuo atžvilgiu vienas dalyvis siūlo 

skiriant „Erasmus“ stipendijas patikėti šią užduotį 

paskirties vietos universitetui, kad pareiškėjai galėtų 

kreiptis tiesiogiai į savo pasirinktą paskirties vietos 

universitetą, o ne į universitetą, kuriame jie studijuoja 

(žr. idėją).  

Pabrėžiant informuotumo apie judumo švietimo tikslais 

programų svarbą, norima pagerinti dabartinę programos 

tvarką. Tai rodo ir įvairūs šia tema organizuojami 

renginiai, susiję su pirmiau aptartomis dviem idėjomis 

(žr. renginį). 

Apskritai idėjos apie „Erasmus“ stipendijų prieinamumą ir 

įtrauktį dažnai pasikartoja. Pavyzdžiui, naujausiuose 

teikiniuose siūloma išplėsti „Erasmus“ programą į kitas 

mokymų kategorijas, tokias kaip žemės ūkis ir kiti 

amatai (žr. idėją).  

Kita svarbi sritis – „Discover EU“ iniciatyva. Kai kurie 

dalyviai siūlo į „Discover EU“ iniciatyvą įtraukti 

kiekvieną jauną 18-metį europietį (žr. idėją). 

Galiausiai akademinio judumo idėja susijusi su 

Lisabonos kvalifikacijų pripažinimo konvencijos 

ratifikavimu, siekiant palengvinti profesinį ir akademinį 

judumą Graikijoje (žr. idėją). 

Unikalioje su judumu (galbūt ne ES priklausančių 

šalių) susijusioje idėjoje nagrinėjamas Europos 

stipendijų sistemos sukūrimas „Studentams, kuriems 

kyla rizika“ (savo šalyje persekiojamiems 

studentams), siekiant apsaugoti akademines laisves 

(žr. idėją). 

 

Jaunimo 

nedarbas 

Antra iš labiausiai palaikomų idėjų teminėje srityje 

„Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ 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 dėl to, jog 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).  

Platformoje šiuo klausimu pridėtose kai kuriose 

idėjose skiriamas dėmesys projektų rašymo bei 

verslumo mokymams ir neformalaus mokymosi 

geresnio pripažinimo poreikiui (žr. idėjos pavyzdį).  

Europos paveldas 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
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Platformoje dalyvaujantys žmonės šioje temoje ragina 

apsaugoti ir vertinti Europos kultūrą ir paveldą, 

pavyzdžiui, sukuriant ES kultūros komisaro pareigybę 

(žr. idėją), ir apskritai daugiau investuoti į bendros ES 

kultūrinės atminties išsaugojimą.  

Pastaruoju metu padaugėjo raginimų išsaugoti tradicijas, 

ypač mažumų grupėse (žr. renginį).  

Apskritai sukurti virtualiąją biblioteką, susijusią su 

įvairiomis ES valstybių narių bibliotekomis, buvo 

pasiūlyta siekiant, kad retos knygos ir meno kūriniai 

taptų labiau prieinami visiems ES piliečiams (žr. idėją).  

 

Kūrybos srities 

specialistai 

 COVID-19 pandemijos poveikis kultūros darbuotojų ir 

kūrybinių bendruomenių darbo sąlygoms paskatino rimtai 

susimąstyti dėl jų statuso ir vaidmens ES institucijose, 

sukuriant teisinę sistemą, kuri pagerintų šio sektoriaus 

neužtikrintumą (žr.idėjos pavyzdį).  

Keliuose kultūrai skirtuose renginiuose, kurie buvo surengti 

visoje Europoje, pagrindinė diskusijų tema buvo kultūros 

darbuotojų profesionalumo didinimas (žr. renginio 

pavyzdį).  

Kitose su kūrybine sfera susijusiose rekomendacijose 

nagrinėjama parama vietos lygmeniu veikiančioms 

organizacijoms ir nacionalinės bei regioninės bendrai 

finansuojamos integruotos sistemos kūrimas, kuris 

paskatintų tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje (žr. 

idėją). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
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17 pav. Teminės srities „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ idėjų žemėlapis 
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I PRIEDAS. 

Daugiausia pritarimo ir 

komentarų sulaukusių 

idėjų sąrašas pagal 

teminę sritį 
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Daugiausia komentarų ir pritarimo sulaukusios idėjos 

pagal teminę sritį (2021 04 19–2021 11 03) 

 

Šiame priede pateikiamos daugiausia pritarimo ir komentarų sulaukusios idėjos pagal kiekviena temą nuo 2021 m. lapkričio 3 d., 

taip pat tiek privačių asmenų, tiek organizacijų pateikti pasiūlymai. Jame taip pat yra idėjos, įtrauktos į temą „Kitos idėjos“; kitos 

šios ataskaitos idėjos priskiriamos vienai iš devynių teminių sričių arba kelioms teminėms sritims, jei tai kompleksiniai 

klausimai. Šio priedo tikslas – atspindėti didelį susidomėjimą sukėlusiomis idėjomis platformoje arba diskusijas apie jas.  

Atkreipkite dėmesį, kad pritarimai yra panašūs į socialiniuose tinkluose naudojamus „patinka“ arba teigiamo įvertinimo 

paspaudimus. Jie padeda nustatyti dalyvių susidomėjimą ir bendrą palankumą idėjai, tačiau neparodant, kad jai prieštaraujama. 

Todėl pritarimų skaičius savaime nelaikomas bendros paramos idėjai rodikliu, o yra tik vienas iš daugelio aspektų, į kuriuos 

atsižvelgiama analizuojant platformos teikinius. Komentarus gali sudaryti įvairūs atsiliepimai: nuo neutralių iki pritariančių arba 

visiškai nepritariančių. Daugiau informacijos apie nuomonių analizę platformoje rasite II priede. 

 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

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

Pritarimų: 358 

Komentarų: 13 

Idėja: Branduolinės energijos 

skatinimas, kai negalima naudoti 

atsinaujinančiosios energijos 

(išversta) (žr. idėją) 

Pritarimų: 110 

Komentarų: 150 

Idėja: Sustabdyti visas subsidijas 

iškastiniam kurui (išversta) (žr. 

idėją) 

Pritarimų: 295 

Komentarų: 28 

Idėja: Gerinti gamtos, aplinkos, 

biologinės įvairovės ir žmonių 

apsaugą, plėtojant pramonines 

vėjo jėgaines Europoje (žr. idėją) 

Pritarimų: 33 

Komentarų: 77 

Idėja: „Euro Trainscanner“ 
(išversta) (žr. idėją) 

Pritarimų: 182 

Komentarų: 44 

Idėja: Mažinti aplinkos taršą 

pasitelkiant imigracijos politiką 

(žr. idėją) 

Pritarimų: 7 

Komentarų: 74 

Idėja: Padaryti Europos 
geležinkelių tinklą labiau 
prieinamą ir rekomenduotiną 
alternatyvą susisiekimui ES 
viduje (žr. idėją) 

Pritarimų: 191 

Komentarų: 32 

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

Pritarimų: 29 

Komentarų: 67 

 

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

(žr. idėją) 

Pritarimų: 147 

Komentarų: 25 

Idėja: Skatinti žmones valgyti 

mažiau mėsos (žr. idėją) 

Pritarimų: 47 

Komentarų: 52 

 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Sveikata Idėja: Mokslui imlios sveiko 

ilgaamžiškumo technologijos: 

kūrimas ir prieiga (žr. idėją)  

Pritarimų: 466 

Komentarų: 78 

Idėja: Sustabdyti vasaros laiko 

keitimą: Patvirtinti 
astronomiškai teisingą laiką ir 
neprivalomai įgalioti darbo 
laiką paankstinti 1 valanda (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 35 

Komentarų: 130 

Idėja: Lygios galimybės 
naudotis prieinamomis ir 
kokybiškomis viešosiomis 
paslaugomis, įskaitant 
sveikatos priežiūros paslaugas 

(žr. idėją)  Pritarimų: 339 

Komentarų: 13 

Idėja: Mokslui imlios sveiko 

ilgaamžiškumo technologijos: 

kūrimas ir prieiga (žr. idėją)  

Pritarimų: 466 

Komentarų: 78 

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

 Pritarimų: 216 

Komentarų: 5 

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

Pritarimų: 145 

Komentarų: 31 

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

Pritarimų: 145 

Komentarų: 31 

Idėja: Pasakyti NE skaitmeniniams 

(žaliesiems) skiepų pasams, 

pažymėjimams ir galimiems 

mikroschemų implantams, nes taip 

būtų sukurtos dvi vakcinacija 

grindžiamos piliečių klasės (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 13 

Komentarų: 25 

Idėja: Sutarties pakeitimas siekiant 

stiprinti ES įgaliojimus sveikatos 

srityje (žr. idėją)  

Pritarimų: 87 

Komentarų: 5 

Idėja: Daugiakalbystė ligoninėje: 

Medicinos darbuotojai 

tarptautinėje esperanto kalbos 

mokyklos laiko juostoje Europoje 

(išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 11 

Komentarų: 22 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
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 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Tvirtesnė ekonomika, didesnis 

socialinis teisingumas ir aktyvesnis 

darbo vietų kūrimas 

Idėja: Europos socialinių teisių 

ramstis socialinės rinkos 

ekonomikai (žr. idėją)  

Pritarimų: 365 

Komentarų: 24 

Idėja: Visuotinės bazinės pajamos 

visoje ES, kuriomis užtikrinamas 

kiekvieno asmens pragyvenimas ir 

galimybė dalyvauti visuomenės 

gyvenime (žr. idėją)  

Pritarimų: 274 

Komentarų: 88 

Idėja: Naujas ES ekonomikos 

modelis ir valdymas (žr. idėją)  

Pritarimų: 354 

Komentarų: 23 

Idėja: Visuotinės bazinės pajamos 

(išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 76 

Komentarų: 83 

Idėja: Atnaujintas socialinis 

susitarimas Europos teisingam 

atsigavimui (žr. idėją)  

Pritarimų: 338 

Komentarų: 24 

Idėja: Sutartyse numatytas 

socialinis protokolas darbo 

užmokesčio ir sąlygų dempingui 

stabdyti (žr. idėją)  

Pritarimų: 310 

Komentarų: 63 

Idėja: Sutartyse numatytas 

socialinis protokolas darbo 

užmokesčio ir sąlygų dempingui 

stabdyti (žr. idėją)  

Pritarimų: 310 

Komentarų: 63 

Idėja: Kiek pinigų Europos 

Sąjungai sutaupytų esperanto 

kalba? (žr. idėją)  

Pritarimų: 66 

Komentarų: 51 

 

Idėja: Visuotinės bazinės pajamos 

visoje ES, kuriomis užtikrinamas 

kiekvieno asmens pragyvenimas ir 

galimybė dalyvauti visuomenės 

gyvenime (žr. idėją)  

Pritarimų: 274 

Komentarų: 88 

Idėja: Pradėti kovoti su mokesčių 

rojais ES viduje ir už jos ribų (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 229 

Komentarų: 49 

 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

ES pasaulyje Idėja: Europos kariuomenės 

kūrimas (žr. idėją)  

Pritarimų: 399 

Komentarų: 201 

Idėja: Europos kariuomenės 
kūrimas (žr. idėją)  

Pritarimų: 399 

Komentarų: 201 

Idėja: Europos profesinių sąjungų 

konfederacija ragina reformuoti 

Idėja: Europos vienijimas: Tęsti 

ES plėtrą (žr. idėją)  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
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ES prekybos ir investicijų politiką 

bei atkurti visuotinį 

daugiašališkumą (žr. idėją)  

Pritarimų: 350 

Komentarų: 9 

Pritarimų: 181 

Komentarų: 52 

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

Pritarimų: 234 

Komentarų: 43 

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

Pritarimų: 234 

Komentarų: 43 

Idėja: Veikti išvien: ES kaip 

pasaulinio masto veikėja (žr. idėją)  

Pritarimų: 230 

Komentarų: 19 

Idėja: Valstybių narių ginkluotųjų 

pajėgų integracija Europos 

lygmeniu (žr. idėją)  

Pritarimų: 15 

Komentarų: 33 

Idėja: Strateginė autonomija (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 196 

Komentarų: 27 

Idėja: Strateginė autonomija (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 196 

Komentarų: 27 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 

saugumas 

Idėja: Stiprinti žmogaus teisių 

apsaugos priemonių įgyvendinimo 

galimybes (žr. idėją)  

Pritarimų: 344 

Komentarų: 9 

Idėja: Bendros Europos 
kariuomenės kūrimas (žr. idėją)  

Pritarimų: 57 

Komentarų: 178 

Idėja: Lyčių lygybė (žr. idėją)  

Pritarimų: 343 

Komentarų: 13 

Idėja: Europos karinės pajėgos 

(išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 4 

Komentarų: 60 

Idėja: ES turėtų nustatyti 

įsipareigojimą gerbti žmogaus 

teises savo teritorijoje (žr. idėją)  

Pritarimų: 199 

Komentarų: 22 

Idėja: Si vis pacem, para bellum: 

2022 m. gynybos ir atgrasymo 

tikslų nustatymas (žr. idėją)  

Pritarimų: 4 

Komentarų: 40 

Idėja: Mūsų pagrindinių vertybių 

apsauga: Demokratijos, teisinės 

valstybės ir pagrindinių teisių 

mechanizmas (žr. idėją)  

Pritarimų: 194 

Komentarų: 15 

Idėja: Objektyvi, įrodymais 

pagrįsta informacija apie 

esperanto kalbą! Vienodos teisės 

kalbantiems esperanto kalba! (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 150 

Komentarų: 39 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
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Idėja: Objektyvi, įrodymais 

pagrįsta informacija apie 

esperanto kalbą! Vienodos teisės 

kalbantiems esperanto kalba! (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 150 

Komentarų: 39 

Idėja: Suomijos vaikų teisių 

apsauga ir šeimos teisė turi būti iš 

esmės reformuotos. (žr. idėją)  

Pritarimų: 14 

Komentarų: 33 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Skaitmeninė transformacija Idėja: Sąžininga skaitmenizacija 
(žr. idėją)  

Pritarimų: 375 

Komentarų: 32 

Idėja: Europos piliečių 

informavimo platforma (EU-CAP) 

(žr. idėją)  

Pritarimų: 0 

Komentarų: 81 

Idėja: Visuomenės parama atvirojo 

kodo programinei ir aparatinei 

įrangai (išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 144 

Komentarų: 9 

Idėja: Uždrausti kriptovaliutas (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 13 

Komentarų: 47 

Idėja: Lustų gamyba Europoje 
(išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 110 

Komentarų: 32 

Idėja: Universalios pajamos 

atvirųjų šaltinių prižiūrėtojams (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 52 

Komentarų: 37 

Idėja: „Kickstarter“ turėtų būti 

vienodai prieinamas visiems ES 

piliečiams (žr. idėją)  

Pritarimų: 99 

Komentarų: 11 

Idėja: Lustų gamyba Europoje 

(išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 110 

Komentarų: 32 

Idėja: Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas: Sumažinti 

asmens duomenų rinkimą turi būti 

taip pat paprasta, kaip ir juos 

priimti (žr. idėją)  

Pritarimų: 92 

Komentarų: 5 

Idėja: Sąžininga skaitmenizacija 
(žr. idėją)  

Pritarimų: 375 

Komentarų: 32 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Europos demokratija Idėja: Reformų planas 

pilietiškesnei Europos 

demokratijai (žr. idėją)  

Pritarimų: 570 

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

Pritarimų: 108 

Komentarų: 167 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/99200
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
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Komentarų: 53 

Idėja: Drauge mes stipresni. 

Demokratinė Europos federacija 

(žr. idėją)  

Pritarimų: 496 

Komentarų: 133 

Idėja: Drauge mes stipresni. 

Demokratinė Europos federacija 

(žr. idėją)  

Pritarimų: 496 

Komentarų: 133 

Idėja: Tikrieji Europos rinkimai. 

Tarpvalstybiniai visos ES rinkimų 

sąrašai (žr. idėją)  

Pritarimų: 401 

Komentarų: 95 

Idėja: Tiesiogiai renkamas 

Europos Sąjungos prezidentas (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 196 

Komentarų: 107 

Idėja: Socialinės pažangos 

protokolas (žr. idėją)  

Pritarimų: 367 

Komentarų: 19 

Idėja: Europos demokratija 

prasideda nuo bendros kalbos: 

esperanto (išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 36 

Komentarų: 101 

Idėja: Geresnis sprendimų 

priėmimas siekiant teisingesnės 

Europos (žr. idėją)  

Pritarimų: 363 

Komentarų: 22 

Idėja: Tikrieji Europos rinkimai. 

Tarpvalstybiniai visos ES rinkimų 

sąrašai (žr. idėją)  

Pritarimų: 401 

Komentarų: 95 

   

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Migracija Idėja: Bendra migracijos ir 

prieglobsčio prašymo politika, 

grindžiama pagarba teisėms ir 

vienodu traktavimu (žr. idėją)  

Pritarimų: 373 

Komentarų: 26 

Idėja: Daugiau jokios imigracijos 

iš ne Europos ar kitų 

neišsivysčiusių pasaulio šalių (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 101 

Komentarų: 110 

Idėja: Daugiau jokios imigracijos iš 

ne Europos ar kitų neišsivysčiusių 

pasaulio šalių (žr. idėją)  

Pritarimų: 101 

Komentarų: 110 

Idėja: Neteisėtų prieglobsčio 

prašytojų / migrantų grąžinimas  

(išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 37 

Komentarų: 89 

Idėja: Migracija ir integracija (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 68 

Komentarų: 65 

Idėja: Migracija ir integracija (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 68 

Komentarų: 65 

Idėja: Išsiuntimas iš ES (išversta) 
(žr. idėją)  

Pritarimų: 65 

Komentarų: 37 

Idėja: Išsiuntimas iš ES (išversta) 
(žr. idėją)  

Pritarimų: 65 

Komentarų: 37 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74


 

 
© Kantar Public 2021 82 

 

Idėja: Europos liberalaus jaunimo 

organizacijos (LYMEC) politinių 

prioritetų vizija – prieglobstis ir 

migracija (žr. idėją)  

Pritarimų: 62 

Komentarų: 1 

Idėja: Suteikti ES šalyje 

gyvenantiems britams visoje ES 

galiojančias teises (žr. idėją)  

Pritarimų: 14 

Komentarų: 35 

 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Švietimas, kultūra, jaunimas ir 

sportas 

Idėja: ES reikia gerinti kalbų 

mokymąsi (žr. idėją)   

Pritarimų: 469 

Komentarų: 88 

Idėja: ES reikia gerinti kalbų 

mokymąsi (žr. idėją)  

Pritarimų: 469 

Komentarų: 88 

Idėja: Jaunimo reikalai. ES negali 

finansuoti nesaugumo (žr. idėją)  

Pritarimų: 361 

Komentarų: 13 

Idėja: Kalbų mokymas Europoje 

(išversta) (žr. idėją)  

Pritarimų: 151 

Komentarų: 75 

Idėja: Mokymasis visą gyvenimą ir 

teisė į mokymą turi būti užtikrinti 

visiems Europoje (žr. idėją)  

Pritarimų: 353 

Komentarų: 14 

Idėja: Laimingesni kalbų 

besimokantys žmonės, sėkmingesni 

kalbų mokytojai (išversta) (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 101 

Komentarų: 63 

Idėja: Pamoka apie esperanto 

kalbą Europos Sąjungos 

moksleiviams (žr. idėją)  

Pritarimų: 186 

Komentarų: 46 

Idėja: Esperanto – tarptautinė 

pagalbinė kalba (žr. idėją)  

Pritarimų: 83 

Komentarų: 57 

 

Idėja: Europos švietimo planas: 

investuoti į aukštos kokybės 

švietimą ir mokymąsi visą 

gyvenimą ES lygmeniu visiems (žr. 

idėją)  

Pritarimų: 175 

Komentarų: 47 

Idėja: Pamoka apie esperanto 

kalbą Europos Sąjungos 

moksleiviams (žr. idėją)  

Pritarimų: 186 

Komentarų: 46 

 

 

 Daugiausia pritarimų Daugiausia komentarų 

Kitos idėjos Idėja: Oficialus esperanto kalbos, 

kaip vienos iš ES piliečių kalbų, 

pripažinimas (žr. idėją) 

Idėja: Esperanto kalba, bendra 

neutrali kalba, sukurta lengvai 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
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Pritarimų: 307 

Komentarų: 135 

išmokti, priemonė vieningesnei 

Europos Sąjungai (žr. idėją) 

Pritarimų: 248 

Komentarų: 229 

Idėja: Esperanto kalba, bendra 

neutrali kalba, sukurta lengvai 

išmokti, priemonė vieningesnei 

Europos Sąjungai (žr. idėją) 

Pritarimų: 248 

Komentarų: 229 

Idėja: Oficialus esperanto kalbos, 

kaip vienos iš ES piliečių kalbų, 

pripažinimas (žr. idėją) 

Pritarimų: 307 

Komentarų: 135 

Idėja: Federalinė Europos 

Respublika (žr. idėją) 

Pritarimų: 140  

Komentarų: 19 

Idėja: Europos vėliavos 

sveikinimai (išversta) (žr. idėją) 

Pritarimų: 0 

Komentarų: 120 

Idėja: Unione Europea – stato 

federale (žr. idėją) 

Pritarimų: 120 

Komentarų: 80 

Idėja: Unione Europea – stato 

federale (žr. idėją) 

Pritarimų: 120 

Komentarų: 80 

Idėja: Nustokime sieti europietišką 

pilietybę su nacionalinių valstybių 

pilietybe. Suteikime žmonėms 

galimybę turėti europietišką pasą 
(žr. idėją) 

Pritarimų: 115 

Komentarų: 18 

Idėja: Pasirinkime oficialų „lingo“ 

(žr. idėją) 

Pritarimų: 13 

Komentarų: 72 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/245
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Šiai analizei ataskaitoje naudojami parametrai gaunami iš 

nuolat besikeičiančios platformos, kurioje duomenys 

reguliariai atnaujinami, net tyrėjų grupei atliekant duomenų 

analizę.   

Atliekant kiekybinę analizę naudojami šie pagrindiniai 

parametrai:  

 Skaitmeniniai duomenys apie platformoje teikinių 

autorių pateiktas idėjas, nesvarbu, ar jie yra 

privatūs asmenys, ar organizacijų atstovai. 

Skaitmeninius duomenis sudaro idėjų skaičius – 

bendras ir pagal įvairias temines sritis. 

 Pritarimų skaitmeniniai duomenys: pritarimai yra 

panašūs į socialiniuose tinkluose naudojamus 

„patinka“ arba teigiamo įvertinimo paspaudimus. 

Jie padeda nustatyti dalyvių susidomėjimą ir 

bendrą palankumą idėjai, tačiau neparodant, kad 

jai prieštaraujama. Todėl pritarimų skaičius 

savaime nelaikomas bendros paramos idėjai 

rodikliu, o yra tik vienas iš daugelio aspektų, į 

kuriuos atsižvelgiama analizuojant platformos 

teikinius. Skaitmeninius duomenis sudaro 

pritarimų skaičius – bendras, pagal įvairias 

temines sritis ir susijęs su konkrečia idėja (taip pat 

naudojamas sudarant idėjų sąrašą pagal pritarimų 

skaičių). 

 Dalyvių pateiktų komentarų skaitmeniniai 

duomenys: šią analizę taip pat sudaro dalyvių 

komentarų skaičius apie vienas kito idėjas, nes jie 

II PRIEDAS. Metodika 

 



 

 
© Kantar Public 2021 85 

 

nurodo aktyvaus įsitraukimo į idėją lygį. Iš esmės 

komentarus gali sudaryti įvairūs atsiliepimai: nuo 

neutralių iki pritariančių arba visiškai 

nepritariančių. Tai matyti kokybinėje analizėje (žr. 

toliau). Skaitmeninius duomenis sudaro pritarimų 

skaičius – bendras, pagal įvairias temines sritis ir 

susijęs su konkrečia idėja (taip pat naudojamas 

sudarant idėjų sąrašą pagal pritarimų skaičių).  

 Renginių skaitmeniniai duomenys: teikinių 

autoriai gali sukurti renginius platformoje ir įkelti 

renginio ataskaitas. Skaitmeninius duomenis 

sudaro renginių skaičius – bendras ir pagal įvairias 

temines sritis. 

 Socialiniai ir demografiniai duomenys 

(nuasmeninti): Prieš prisijungiant prie platformos 

teikinių autorių prašoma pateikti informaciją apie 

gyvenamąją šalį, išsilavinimą, amžių, lytį ir 

užimtumo statusą. Šie duomenys tvarkomi 

anonimiškai. Kadangi šia informacija dalijamasi 

savanoriškai (šiuo metu ją suteikė apie 75 % 

dalyvių), įžvalgos, kurias galima pateikti apie 

dalyvių profilius, yra ribotos. Ypač mažai tikėtina, 

kad respondentai pateiktų informaciją apie savo 

profesiją, išsilavinimą ir gyvenamąją šalį. 

Organizacijos gali nurodyti tik buveinės šalį.  

Siekiant apžvelgti platformos turinį, ataskaitoje daugiausia 

dėmesio skiriama idėjomis paremtai kokybinei analizei, 

įtraukiant tas idėjas, kurios aptartos renginiuose, ir 

komentarus. Temos ir kai kuriais atvejais potemės iš anksto 

nustatomos teminėse srityse. 

Praktiškai kiekvienoje teminėje srityje tyrimų grupė 

rankiniu būdu atliko teksto analizę ir sugrupavo visas 

pasiūlytas idėjas bei įvykusius renginius kartu su renginių 

ataskaitomis. Kad darbą būtų lengviau atlikti, platformoje 

prieinamas turinys buvo tvarkomas naudojant teksto 

analizei skirtą automatinę sistemą, kuri buvo naudojama 

siekiant padėti analitikams suprasti didelę įvesto teksto 

apimtį. Tai suteikia galimybę grupuoti bet kuria kalba 

pateiktas nuomones ir leidžia ieškoti panašaus turinio visoje 

platformoje ir visomis kalbomis. Analitikai naudoja teksto 

analizės sistemą, kad palengvintų daugiakalbio turinio 

analizę ir patogiau nustatytų kelis panašios idėjos 

pasikartojimus įvairiuose teikiniuose. Taip padedama 

įvertinti nustatytos temos ar potemės pasikartojimų lygį. 

Naudojant teksto analizės sistemą, įvertinamas tik 

platformoje pateiktas turinys. Jį sudaro pseudoniminiai 

atsakymai į socialinį ir demografinį klausimyną, kuris 

naudojamas platformoje pateiktiems socialiniams ir 

demografiniams duomenims bei kitam turiniui (idėjoms, 

komentarams ir pritarimams), be kita ko, tokiems 

susijusiems metaduomenims kaip laikas, kada buvo pateikta 

nuomonė, kaupti.  Vėliau tyrėjų grupė perskaitė idėjas ir 

komentarus, taip pat renginių aprašymus ir jų ataskaitas, kad 

pateiktų bendrų temų santrauką ir galimų potemių 

santrauką, taip pat atkreipė dėmesį į skirtumus ir punktus, 

dėl kurių galimai nesutariama komentarų skiltyje.  

Pagrindinis šio kokybinio metodo tikslas – ne tik užfiksuoti 

temas arba idėjas, kurios sulaukia daugiausia dėmesio 

platformoje, tačiau taip pat užfiksuoti idėjų, susijusių su 

viena temine sritimi, mastą ir įvairovę. Tuo atveju, kai 

platformoje pateiktos kelios idėjos praktiškai išreiškia tą 

pačią idėją ar potemę, apie tai santraukoje pateikiamos 

kokybinės nuorodos, atkreipiant dėmesį į „pasikartojančią“ 

arba „svarbią“ idėją ar potemę. 

Santraukose taip pat pateikiamos nuorodos į 

paaiškinamąsias idėjas arba renginius, kuriuose aprašomas 

konkretus pasiūlymas arba pateikiama bendro pobūdžio 

argumentų dėl nustatytos temos arba potemės santrauka.  

Analizuodama renginius tyrėjų grupė sutelkia dėmesį į 

pasibaigusius renginius, turinčius renginio ataskaitą. 

Ypatingas dėmesys skiriamas renginiams, kuriuose 

dalyvavo daugiau žmonių, ir patariamiesiems 

konsultaciniams renginiams, kad būtų įtrauktos nuomonės 

tų piliečių, kurie kitu atveju nerastų prieigos prie 

skaitmeninės platformos. 

Teminės srities suskirstymas į temas ir potemes arba idėjas 

vizualiai pavaizduotas atitinkamame idėjų žemėlapyje. 

 


	Turinys
	Klimato kaita  ir aplinka
	Sveikata
	Ekonomikos, socialinio teisingumo ir darbo vietų  kūrimo stiprinimas
	ES  pasaulyje
	Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas
	Skaitmeninė  transformacija
	Europos demokratija
	Migracija
	Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas
	Renginių apžvalga
	Kas dalyvauja diskusijose?
	Populiariausios teikinių teminės sritys
	Naujausi pokyčiai
	Ryškiausios temos 2021 m. rugsėjo 8 d.–2021 m. lapkričio 3 d. laikotarpiu
	Renginiai
	Tarša
	Žaliasis kursas
	Energetika
	Subsidijavimas, apmokestinimas
	Vartojimas
	Transportas
	Žemės ūkis
	Biologinės įvairovės skatinimas
	Požiūrio ir elgesio pokyčių skatinimas
	Kraštovaizdžiai ir statyba
	Sveikatos priežiūros prieinamumas visiems
	ES sveikatos     apsaugos sistemų integravimas
	Sveikas gyvenimo būdas
	Prevencija, o ne intervencija
	Sveikatos srities moksliniai tyrimai
	Požiūris į mediciną
	Sveikas senėjimas ir senėjimo stabdymas
	Sveikata skaitmeniniame amžiuje
	Atsakas į COVID-19
	Lytinė ir reprodukcinė sveikata
	Mokesčiai siekiant įtraukios ir teisingos ekonomikos
	Socialinė apsauga ir socialinis draudimas
	Įtraukesnė, socialiai teisinga Europa
	Ekonomikos gaivinimas
	Paskatinti darbo vietų kūrimą
	Inovacijos – augimo skatintojos
	Tolesnis Europos bendrosios rinkos stiprinimas
	Iššūkiai dabartiniam ekonomikos      modeliui
	Bendrieji ES užsienio politikos tikslai
	Gynyba
	Kaimynystės politika ir santykiai su kitomis šalimis
	Sprendimų priėmimas
	Plėtra
	Prekybos politika
	ES vertybės
	Teisinė valstybė ir žmogaus teisės
	Įtrauki visuomenė
	Teisės ir laisvės
	Saugumas
	Lobizmas ir korupcija
	Skaitmeninės inovacijos
	Skaitmeninis suverenumas  ir etika
	Skaitmeninės Europos priemonės
	Skaitmeninės teisės ir įtrauktis
	Tarša, tvarumas ir      ilgalaikiškumas
	Skaitmeniniai duomenys
	Skaitmeninė ekonomika
	Kibernetinės grėsmės
	Elektroninis balsavimas
	E. sveikata
	Švietimas ir mokymas
	Europos Sąjungos federalizacija
	Institucinės reformos
	Europos Parlamento rinkimai
	Piliečių dalyvavimas ir konsultacijos
	Žiniasklaida
	Bendros europinės tapatybės skatinimas
	Demokratijos apsauga ir stiprinimas
	Teisėta migracija
	Humanistinė pozicija migracijos klausimais
	Sienų kontrolė
	Pagrindinių migracijos priežasčių sprendimas
	Nereguliuojama ne ES priklausančių šalių migracija kaip grėsmė
	Integracija
	Puoselėti bendrą ES tapatybę
	Ateities iššūkiams parengtas švietimas
	Judumas Europos Sąjungoje
	Jaunimo nedarbas
	Europos paveldas
	Kūrybos srities specialistai
	Daugiausia komentarų ir pritarimo sulaukusios idėjos pagal teminę sritį (2021 04 19–2021 11 03)

	Įvadas
	Santrauka
	1. Teikinių platformoje apžvalga
	2. Klimato kaita ir aplinka
	3.  Sveikata
	4. Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas
	5. ES pasaulyje
	6. Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas
	7. Skaitmeninė transformacija
	8.   Europos demokratija
	9.  Migracija
	10. Švietimas,      kultūra, jaunimas     ir sportas
	I PRIEDAS. Daugiausia pritarimo ir komentarų sulaukusių idėjų sąrašas pagal teminę sritį
	II PRIEDAS. Metodika

