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ŽINUTĖ IŠ REDAKCIJOS KOMANDOS
2021 m. visi užduodame tą patį klausimą: „O kas dabar? Koks bus tolesnis is-
torijos puslapis?“

Per pastaruosius trejus metus Europa susidūrė su milžiniškais iššūkiais. Mūsų 
nevienalyčio žemyno piliečiai patyrė potvynius, miškų gaisrus, ekonominius 
nuostolius, žmogaus teisių pažeidimus, grėsmę jų pragyvenimui ir gyvybei. 
Visi išgyvename pasaulinę pandemiją, kuri parodė, kokia trapi mūsų ekonomi-
ka ir sveikatos priežiūros paslaugų sistemos ir kaip svarbu vienas kitą saugoti 
ir remti. Mūsų vienybė yra kaip niekad vertinga.

Konferencija dėl Europos ateities gali pakeisti mūsų veiksmų kryptį. Todėl 
kaip niekad svarbu rinkti, formuoti ir išsakyti jaunimo, kuris yra ir toliau bus 
Europos ateities pagrindas, vizijas.

Kokią politiką ir teisės aktus gali remti jaunoji karta, siekdama saugios ir gyvy-
bingos ateities? Atsakymas į šį klausimą pateikiamas Jaunimo idėjų ataskaito-
je.
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Ši ataskaita – per Konferenciją Europos Parlamento surengtų konsultacijų su 
jaunimu rezultatas. Tokiu būdu vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis 
bei internetu svetainėje futureu.europa.eu prisidedama prie konsultacijų su 
piliečiais proceso. Jaunimo idėjų rinkimas baigėsi renginiu EYE2021. Į ketvirtą 
kartą Europos Parlamente Strasbūre vykusį Europos jaunimo renginį (EYE) su-
važiavo tūkstančiai jaunuolių iš visų Europos Sąjungos ir kitų šalių. Renginio 
metu jie kėlė idėjas apie Europos ateitį ir jomis dalijosi.

Paskutinė EYE ataskaita buvo paskelbta po renginio EYE2018. Tuomet buvo 
išgirsti jaunimo reikalavimai vykdyti tokią klimato politiką, kuri užtikrintų 
mūsų ateitį, švietimo politiką, kuri užtikrintų visiems vienodas galimybes, 
socialinę politiką, pagal kurią parama būtų teikiama ten, kur jos reikia, ir t. t. 
Neabejotina, kad Europos jaunoji karta yra aktyvi ir nori formuoti ateitį. Tai taip 
pat parodė gerokai aktyvesnis jaunimo dalyvavimas paskutiniuose Europos 
Parlamento rinkimuose.

Per pastaruosius šešis mėnesius Europos Parlamentas surinko daugiau kaip 
1500 idėjų ir pasiūlymų, kuriuos svetainėje youthideas.eu teikė jaunuoliai iš 
visos Europos. Mes, EYE redakcinė komanda, atrinkome populiariausias per 
konsultacijas su jaunimu iškeltas idėjas, o jas toliau išplėtojo EYE2021 renginio 
dalyviai. Iš tų idėjų atrinkta 20. Visi EYE dalyviai – vietoje ir internete – balsavo 
už 5 geriausias, kurios buvo pristatytos renginio pabaigoje. Šiame dokumente 
pateikiama 20 galutinių EYE parengtų idėjų, išskiriant baigiamojoje EYE2021 
plenarinėje sesijoje aptartus daugiausiai paramos sulaukusius pasiūlymus. 
Daugumą per konsultacijas pateiktų jaunimo idėjų galima rasti svetainėje 
search.youthideas.eu.

Manome, kad šios daugiausia balsų gavusios idėjos tikrai ir pagrįstai atspindi 
svarbiausius jaunimo lūkesčius dėl būsimos politikos formavimo. 

Ši ataskaita parengta visų jaunimo konsultacijose dalyvavusių jaunuolių pas-
tangomis, jiems dalijantis savo lūkesčiais dėl norimų pasaulinių pokyčių. Be 
to, be daugelio prie EYE2021 prisijungusių jaunuolių nebūtų buvę įmanoma 
toliau plėtoti populiariausių idėjų. Dėkojame jums!

Ši ataskaita yra ne tik idėjų rinkinys – tai daugelio balsas ir konkreti mūsų ben-
dros ateities vizija. Ji bus įkelta į pagrindinę Konferencijos platformą futureu.
europa.eu kaip EYE2021 dalis ir pristatyta Konferencijai dėl Europos ateities 
bei Europos Parlamento nariams. Iš ataskaitoje pateikiamų idėjų bus galima 
semtis įkvėpimo politinėms diskusijoms ir būsimiems politikos pasiūlymams.

Renginio EYE2021 redakcinė komanda
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KLIMATO KAITA IR APLINKA

PALENGVINTI PERDIRBIMĄ VISOJE ES
Sienos neturėtų trukdyti mūsų pas-
tangoms mažinti atliekų kiekį ir pe-
reiti prie žaliosios ir žiedinės ekono-
mikos. Šiuo metu valstybės narės 
laikosi skirtingų požiūrių į perdirbi-
mo politiką. Taigi prastai formuo-
jasi perdirbimo įpročiai ir susidaro 
didžiulis atliekų kiekis. Todėl svarbu 
sukurti standartizuotą perdir-
bimo sistemą, kuri būtų taikoma 
visame žemyne. Geras sprendimas 
– taros surinkimo automatų sis-
tema. Pirkdami supakuotas prekes, 
piliečiai mokėtų nedidelį mokestį, 
kuris jiems būtų grąžinamas pri-
davus pakuotes į tokius surinkimo 
automatus.

Norint, kad tai veiktų visoje ES, labai 
svarbu, kad gamyba ir naudojamos 
medžiagos būtų suvienodinti. Be 
to, supaprastinus pakuočių sudėtį 
būtų užtikrinta, kad kiekviena at-
skira pakuotės dalis galėtų būti 
veiksmingai perdirbta bet kur. Ši 
sistema turėtų būti įgyvendinama 
nustačius ilgą pereinamąjį laikotar-
pį, kad būtų galima pritaikyti gamy-
bą ir skirti laiko žmonių švietimui 
apie naują praktiką ir lūkesčius. 
Privalomos etiketės taip pat įgal-
intų vartotojus, informuotų juos 
apie šią naują sistemą ir apie tai, 
kur pristatyti savo perdirbti skirtas 
atliekas.
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ŽALIOJI LYGYBĖ VERSLE
Norint pereiti prie žaliosios 
ekonomikos labai svarbu stiprin-
ti ekologiškas mažąsias įmones. 
Rinkoje dominuoja didelės, ne toki-
os tvarios įmonės, beveik nepalieka-
nčios galimybių ekologiškesnėms 
bendrovėms konkuruoti. Siekdamos, 
kad ekonomikos augimas būtų 
ekologiškas, ES institucijos turėtų 
nedelsdamos panaikinti visas paska-
tas naudoti iškastinį kurą. Tuomet 
atitinkamas lėšas būtų galima skirti 
mažųjų įmonių ekologiškoms ini-
ciatyvoms. Pavyzdžiui, mažesnėms 

įmonėms, kurios laikosi ekologiškų 
tendencijų ir praktikos, būtų galima 
nustatyti lankstesnes sąlygas gauti 
kreditą.

Be to, svarbu, kad Europos Sąjunga 
skatintų ir subsidijuotų vietos rinkų, 
kuriose smulkūs ūkininkai galėtų 
parduoti vietos produkciją netoliese 
esantiems vartotojams, kūrimą. Taip 
mažiau dėmesio būtų skiriama di-
diesiems prekybos centrams ir didi-
namas vietinio vartojimo patrauk-
lumas šeimoms ir klientams.
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SVEIKATA

HOLISTINIS POŽIŪRIS Į SVEIKATĄ 
Instituciniu lygmeniu turime laikytis 
labiau holistinio požiūrio į sveikatą. 
Pagal naują ES sveikatos paktą 
žmonės būtų informuojami apie 
subalansuotos mitybos ir fizinio ak-
tyvumo svarbą. Mokyklose būtų įdar-
binami psichikos sveikatos special-
istai. COVID-19 pandemija parodė, 
kad turime šviesti žmones ir sudaryti 
jiems galimybes geriau rūpintis savo 
psichine ir fizine sveikata.

Nauji teisės aktai turėtų apimti:

• paramą mokyklose dirbančių psi-
chikos sveikatos ekspertų mokymui 
ir įgalinimui;

• pamokas sveikos mitybos ir fizinio 
aktyvumo naudos temomis mokyk-
lose;

• psichikos sveikatos požiūriu saugias 
erdves didmiesčiuose ir miestuose, 
kur prieglobstį rastų panikos priep-
uolį ar kitokius psichikos sutrikimo 
simptomus patiriantys žmonės;

• informacinę kampaniją, per kurią 
piliečiai gautų patikimą informaci-
ją apie sveiką mitybą ir rūpinimąsi 
savo psichine gerove.
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UŽTIKRINTI ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĘ
Klimato kaita kelia grėsmę mūsų 
ir planetos sveikatai. Ši problema 
tampa vis aktualesnė. Potvyniai, 
sausros, nuodingos atliekos ir oro 
tarša miestuose kenkia Europos 
gyventojų sveikatai. 

Turime rūpintis savo gerove ir 
reikalauti, kad įmonės atsakytų 
už jų daromą žalą mūsų ežer-
ams, vandenynams, orui ir žemei. 
Įmonėms turėtų būti taikomos 
sankcijos už žalą aplinkai ir 
vėlesnius padarinius visuomenės 
sveikatai. Dažnai už bendrą sveika-
tos priežiūrą ir gerovę moka 
visuomenė, šios išlaidos taip pat 

padengiamos iš viešųjų lėšų. 
Turime nedelsiant parengti įmonių 
atliekų ir taršos miestuose vertini-
mo strategiją; augantį lėtinių ligų 
ir alergijos atvejų skaičių galima 
vertinti kaip vietos taršos ir žalos 
gyventojų sveikatai rodiklius.

Be to, darbdaviai turi sudaryti 
palankesnes sąlygas naudotis tvar-
iu transportu, pavyzdžiui, viešaisi-
ais geležinkeliais ir dviračiais, skir-
dami subsidijas arba atitinkamas 
saugyklas. Šios priemonės būtų 
naudingos ne tik planetai, bet ir 
mūsų fizinei sveikatai.
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TVIRTESNĖ EKONOMIKA, 

SOCIALINIS TEISINGUMAS IR DARBO VIETOS 

KOKYBIŠKA PROFESINIO GYVENIMO PRADŽIA
Jaunimo nedarbo mažinimas turėtų 
būti svarbiausias ES prioritetas, ypač 
plėtojant ekonomiką po pandemijos. 
Sąjunga turėtų skirti daugiau finan-
sinių išteklių iniciatyvoms, kuriomis 
sudaromos palankesnės sąlygos 
jaunimui įsidarbinti ir padedama 
jam patekti į darbo rinką.

Turime:

• įsteigti specialius fondus, kad nebe-
liktų neapmokamų stažuočių, kad 
ir koks būtų asmens išsilavinimas ar 
socialinis statusas;

• kartu su jaunimo organizacijomis 
ir darbdaviais (įmonėmis, instituci-
jomis ir NVO) sukurti platformą, kuri 
padėtų jaunimui rasti apmokamų 
stažuočių, atsižvelgiant į jaunuolių 
pageidavimus įvairiose pramonės 
šakose; 

• sukurti tarpininkų tinklą valstybių 
narių mokyklose, kad būtų galima 
padėti asmenims, kuriems gresia 
nebaigti mokyklos, ir juos šviesti 
apie jų galimybes. Tai ypač svarbu 
besivystančioms šalims.
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FISKALINĖ IR POLITINĖ INTEGRACIJA EUROPOS SĄJUNGOJE
Siekiant užtikrinti geresnę integraciją 
Sąjungoje ir valstybių narių lygybę, 
pats laikas visoje ES taikyti vieną 
fiskalinę sistemą.

Ši fiskalinė integracija turėtų daug 
privalumų:

• ji padėtų teisingiau paskirstyti lėšas 
turtingoms ir besivystančioms val-
stybėms narėms; 

• ją užtikrinus turėtume didesnį bi-
udžetą ir bendrą fiskalinę politiką 
reglamentuojančius teisės aktus; 

• būtų sumažinta biurokratija;

• galėtume investuoti į kitus pasiūly-
mus, pavyzdžiui, bendrą darbo 
užmokesčio politiką, bendrą kovą su 
nedarbu ir vienodą pensinį amžių.
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SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA

ŠVIETIMAS APIE SAUGŲ NAUDOJIMĄSI SOCIALINE  
ŽINIASKLAIDA
Švietimas saugaus naudojimosi so-
cialine žiniasklaida temomis turėtų 
būti 2021 m. prioritetas, nes plat-
formos daro įtaką mūsų asmen-
iniam ir profesiniam gyvenimui. 
Skaitmeninėmis technologijomis 
mokantys naudotis žmonės ne tik 
bus geriau pasirengę kovoti su kiber-
netinėmis grėsmėmis, bet ir social-
inės žiniasklaidos platformomis nau-
dosis pagarbiai ir tolerantiškai.

Skaitmeniniame pasaulyje niekas 
neturėtų likti nuošalyje. Visas kartas 
turime mokyti atsargiai naudot-
is skaitmeninėmis priemonėmis. 
Rūpindamiesi vaikais visų pirma gal-
ime:

• į mokyklų mokymo programas 
įtraukti skaitmeninį raštingumą;

• švęsti tarptautines skaitmenines 
dienas, per kurias vaikams būtų 
vedamos praktinės ir teorinės 
pamokos;

• kaip mokymo priemones naudoti 
interaktyvius žaidimus;

• sukurti imituojamą socialinės žin-
iasklaidos platformą, kad vaikai 
galėtų sužinoti apie kibernetinių 
išpuolių pavojų ir išvengti realių 
padarinių gyvenime.
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STIPRINTI ES TEISĖS AKTUS DĖL KIBERNETINIO SAUGUMO
Vis labiau skaitmeniniame pasaulyje 
turime užtikrinti didesnį kibernet-
inį saugumą stiprindami tarptau-
tines teisės aktų sistemas. Siekiant 
užtikrinti veiksmingesnę piliečių 
privatumo ir skaitmeninių teisių ap-
saugą, reikia ES masto teisės aktų. 

ES turėtų įsteigti ekspertų komitetą, 
kuris atstovautų visoms valstybėms 
narėms ir apibrėžtų, kas yra kiber-
netiniai nusikaltimai ir kokius teisės 

aktus turėtume priimti. Tokia įstaiga 
turi būti apsaugota nuo galimos lo-
bistinės veiklos ir didelių korporacijų.

Teisės aktais taip pat turėtų būti už-
tikrinta, kad interneto platformos 
tikrintų naudotojo tapatybę, kad 
būtų galima kovoti su anonimiškumu 
internete, dėl kurio internete gali būti 
piktnaudžiaujama, teikiama neteisin-
ga informacija ir vykdomi kibernetin-
iai išpuoliai.
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TEISINĖ VALSTYBĖ
ES yra vertybių sąjunga. Norime 
privalomų mechanizmų, kad būtų 
puoselėjamos Sutarties 2 straipsny-
je išdėstytos Sąjungos vertybės, 
pavyzdžiui, teisinė valstybė ir pa-
garba mažumų teisėms. Sutartys 
turėtų būti pakeistos taip, kad 7 
straipsnyje nustatyta vienbalsišku-
mo taisyklė būtų pakeista kvalifi-
kuotos balsų daugumos taisykle. 
Be to, per šį procesą balsuoti turėtų 
Europos Komisija ir Parlamentas, o 
jų balsai turėtų būti įtraukti skaiči-
uojant kvalifikuotą balsų daugumą. 
Pradėjus 7 straipsnyje numatytus 
procesus, reikia nustatyti aiškius 
terminus. Teisingumo Teismas turi 

likti vienintelis teismas, turintis kom-
petenciją priimti sprendimą dėl ES 
teisės, įskaitant su teisine valstybe 
susijusius klausimus.

Privalome užtikrinti, kad priim-
ant sprendimus dėl ES biudžeto ir 
priemonės „Next Generation EU“ 
lėšų būtų griežtai taikoma teisinės 
valstybės principo sąlyga. Dabar 
Komisija turi priimti atitinkamas 
gaires. 

Be to, ES turi įvertinti, kaip valstybės 
narės laikosi pagrindinių ES verty-
bių, panašiai kaip ji tai daro reng-
dama šalių kandidačių pasirengimo 
narystei ataskaitas.

VERTYBĖS IR TEISĖS, 

TEISINĖ VALSTYBĖ BEI SAUGUMAS
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LYGIOS LGBTQI + ASMENŲ TEISĖS
ES turėtų orumą, sąžiningumą ir pa-
garbą puoselėti kaip pripažintas ir 
bendras vertybes. Turime užtikrinti, 
kad LGBTQI+ bendruomenės viso-
je ES turėtų vienodas teises. ES gali 
ir turėtų išpuolius prieš LGBTQi+ 
bendruomenę laikyti neapykantos 
nusikaltimais.

Realūs pokyčiai prasideda nuo kol-
ektyvinės pozicijos, o iniciatyvos 
„iš viršaus į apačią“ be paramos vi-
etoje gali duoti priešingų rezultatų. 
ES turi remti principu „iš apačios 

į viršų“ grindžiamas iniciatyvas, 
didindama informuotumą LGBTQI+ 
klausimais ir įgalindama regionines 
bei nacionalines aktyvistų grupes. Ši 
parama turėtų būti teikiama rengi-
ant veiksmų planus, organizuojant 
renginius, leidžiant naujus LGBTQI+ 
leidinius ir finansuojant grupines ini-
ciatyvas. Mūsų bendruomenės turi 
būti geriau informuotos apie neuž-
tikrinamas LGBTQI+ asmenų teises ir 
apie LGBTQI+ bendruomenių patiri-
amas problemas. Įgalinti kitus reikia 
pradėti nuo empatijos ir supratimo.
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MIGRACIJA

PARAMA JAUNIEMS MOKSLININKAMS PABĖGĖLIAMS
ES turėtų finansuoti programą, pagal 
kurią pabėgėliai studentai ir mok-
slininkai galėtų patekti į ES univer-
sitetus. Ji turėtų nustatyti Europos 
universitetus, kurie norėtų priimti 
pabėgėlius mokslininkus, ir palaikyti 
ryšius su Jungtinių Tautų vyriausiojo 
pabėgėlių reikalų komisaro biuru siek-
iant rasti pabėgėlius mokslininkus ir 
su jais susisiekti. Universitetai galėtų 
nustatyti tam tikrus reikalavimus 
mokslininkams, pavyzdžiui, specialius 
žinių kriterijus, tačiau jiems jokiu būdu 
neturėtų būti leidžiama diskriminuoti 
dėl kilmės. Suinteresuoti kandidatai 
turėtų gauti paramą iš ES, kuri teiktų 
finansavimą NVO, o šios savo ruožtu 
remtų kandidatus per visą paraiškų tei-
kimo procesą. Priimtiems pabėgėliams 
mokslininkams prireikus turėtų būti 

suteikiama galimybė dalyvauti paren-
giamuosiuose mokymuose.

Centrinis Europos fondas būtų ger-
iausias būdas remti universitetus, 
priimančius pabėgėlius studentus, ten-
kinant pagrindinius pastarųjų poreiki-
us, kaip antai teikiant apgyvendinimą 
ir maitinimą ir rengiant kalbų kursus. 
Tokia programa padėtų ES spręsti senė-
jančios visuomenės problemą; stiprinti 
ES solidarumo ir žmogaus orumo ver-
tybes; sudaryti sąlygas pabėgėliams 
įgyti įgūdžių mainais į jų indėlį 
priimančiųjų šalių gerovei; sudaryti 
sąlygas priimančiosioms šalims įgyti 
naujos kvalifikuotos darbo jėgos; bet 
svarbiausia yra tai, kad tokia programa 
padėtų mažinti nepasitikėjimą migran-
tais ir populistinę retoriką.
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DIDESNĖ PARAMA PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS
Ilgalaikis prieglobsčio prašytojų ap-
gyvendinimas valstybių narių stovy-
klose yra nežmoniškas ir netvarus. Ši 
padėtis turi būti taisoma prioritetine 
tvarka. ES turėtų stiprinti centrali-
zuotą finansavimą, kuriuo valstybės 
narės būtų skatinamos priimti migran-
tus. Finansavimas turėtų būti naudoja-
mas siekiant padėti valstybėms priimti 
migrantus ir racionalizuoti biurokratin-
ius bei integracijos procesus. Jis turėtų 
būti naudojamas:

• vertėjams ir imigracijos srities teis-
ininkams, kurie dirbtų Viduržemio 
jūros regiono šalyse, nedelsiant 
įdarbinti, taip sutrumpinant 
prašymų suteikti prieglobstį na-
grinėjimo laiką;

• šalyse, į kurias migrantai atvyksta 
pirmiausia, pradiniams migrantų 
poreikiams patenkinti; taip pat mais-
to, pastogės, medicinos ir kūdikių 

poreikių išlaidoms padengti;

• integracijai paskirties valstybėse 
remti, mažinant nenorą priimti mi-
grantus;

• techninei paramai ir konsultacijoms 
visoje ES teikti.

Valstybėms taip pat turėtų būti teikia-
ma pagalba rengiant pameistrystės 
programas prieglobsčio prašytojams 
ir spartinant integraciją. Taip jiems 
būtų sudaromos sąlygos prisidėti 
prie priimančiųjų šalių gerovės. Be to, 
būtų mažinamas priimančiųjų ben-
druomenių nepasitikėjimas migran-
tais. Šias priemones galėtų papildyti 
didesnis migrantų ankstesnės kvali-
fikacijos pripažinimas ir prieglobsčio 
prašytojų, kurių prašymai nagrinė-
jami, priskyrimas valstybėms narėms 
pagal jų įgūdžius ir valstybių poreik-
ius.
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ŠVIETIMAS, JAUNIMAS, KULTŪRA IR SPORTAS 

NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS MOKYKLOSE
ES turi skirti daugiau lėšų, kad visi 
jauni europiečiai galėtų dalyvau-
ti neformaliojo švietimo progra-
mose. Tokių priemonių jau esama: į 
„Erasmus+“ programą puikiai tiktų 
įtraukti Švietimo, studijų ir mokymo 
derinimo iniciatyvą (angl. bridging 
Education, Study and Training, BEST) 
kartu su tokiais veiksmais kaip „eTwin-
ning“ ir darbuotojų mainai. Dabar 
mums reikia politinės valios.

Neformalusis švietimas gali vykti 
įvairiais būdais, pavyzdžiui, vykdant 
savanorių tarnybų veiklą, jaunimo 
mainus ar sporto programas. Jauni 

europiečiai turi išmokti praktinių 
įgūdžių, kad galėtų tapti išprususiais, 
atsakingais ir sąžiningais piliečiais, o 
neformalusis švietimas yra puikus bū-
das švietimą padaryti labiau holistinį.

Be to, Europos neformaliojo švietimo 
programa galėtų padėti sumažin-
ti atotrūkį tarp mokyklų mokytojų 
ir paslaugų teikėjų. Pastarieji galėtų 
teikti ekspertinių žinių su šiuolaikin-
iu gyvenimu susijusiais klausimais. 
Platformoje taip pat būtų teikiama in-
formacija apie novatoriškas, sąveikias 
ir įtraukias mokymosi metodikas bei 
tinklaveikos galimybes.
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GERESNĖS MOKYKLŲ MOKYMO PROGRAMOS
Persvarstykime mokyklų mokymo 
programas! Europos mokyklos turi 
siūlyti naudingesnį ir praktiškesnį 
išsilavinimą ir įtraukti su gyvenimu 
šiuolaikiniame pasaulyje susijusi-
us dalykus, pavyzdžiui, sąmoning-
umą psichikos sveikatos srityje, lyt-
inį švietimą, skaitmeninį ir finansinį 
raštingumą, švietimą aplinkosaugos 
klausimais ir tarpkultūrinius įgūdžius. 
Mokyklos turi nuolat iš naujo vertinti, 
ko reikia jų mokiniams, kad būtų ug-
doma darbui pasirengusi karta.

Be to, vis labiau globalizuotame 
pasaulyje tampa vis svarbesni tiek 
tarpkultūriniai įgūdžiai, tiek žini-
os apie Europos teikiamas galimy-
bes ir naudą. Jei mokyklos padėtų 

stiprinti abi šias sritis, galėtume 
sukurti gyvybingesnę, įvairesnę ir ak-
tyvesnę visuomenę, kurioje esame 
viena Europa, siekianti bendrų tikslų 
ir aktyviai bendradarbiaujanti su pa-
sauliu. Galime politiniu ir asmeniniu 
lygmenimis veiksmingai reaguoti į 
iššūkius.

Šie naujai sukurti mokomieji dalykai 
būtų visokeriopai naudingi jaunimui 
ir visai Europai. Supažindinant jaun-
uosius europiečius su šiuolaikinėmis 
ir praktinėmis temomis, bus lengviau 
puoselėti atvirą, įtraukią ir toleran-
tišką pilietinę visuomenę. Taip bus 
puoselėjama empatija ir suartinami 
europiečiai.
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ES IR PASAULIS

FEDERACINĖ EUROPA
Klimato kaita, COVID-19 ir tarptau-
tinio saugumo problemos kelia 
didelių iššūkių Europos Sąjungai, 
jos valstybėms narėms ir piliečiams. 
Kad galėtume juos įveikti, turime įsi-
pareigoti kurti federacinę valstybę. 

Tokiu būdu galime tapti ekono-
miniu, politiniu, kariniu ir kultūriniu 
požiūriu stipresne pasauline jėga. 
Federacinė Europa nėra lengva 
užduotis, tai – ilgalaikis projektas 
su puikiomis perspektyvomis: 
sumažinę nacionalinių vyriausybių 

išlaidas, galėtume investuoti į 
sveikatos politiką ir kovą su klimato 
kaita. 

Be to, federacinė Europa suvieny-
tų skirtingos kilmės ir skirtingas 
ideologijas išpažįstančius žmones 
ir sustiprintų Europos tapatybę 
užpildydama vidines spragas – tokiu 
būdu Europos valstybė taptų stipria 
ir atsparia veikėja. Tai mums suteik-
tų galimybę kalbėti vienu balsu ir 
propaguoti Europos vertybes bei 
taiką tarptautinėje arenoje.
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TVIRTESNĖ BENDRA UŽSIENIO POLITIKA
Veiksmingesnė bendra užsienio politi-
ka galėtų sustiprinti Europos Sąjungos 
pozicijas pasaulinėse derybose ir pa-
naikinti poreikį sudaryti keletą dvišal-
ių susitarimų tarp valstybių narių ir 
trečiųjų šalių. Mūsų Sąjunga, kaip stipri 
daugiašalė ir nehegemoniška jėga, 
gali spręsti pasaulinius uždavinius ir 
greičiau bei veiksmingiau reaguoti į 
tarptautinio masto grėsmes saugumui 
tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.

Nustatydami bendrą užsienio politiką 
galime:

• puoselėti vertybes, pavyzdžiui, 
veiksmingai uždrausdami bet kokią 
prekybą prekėmis, kuriomis remia-
mas priverstinis darbas; 

• stiprinti Europos tapatybę ir piliečių 
pasitikėjimą šia nauja jėga;

• didinti pasipriešinimą nedemokrat-
inėms galioms ir grėsmėms saugu-
mui bei tinkamai į jas reaguoti;

• užtikrinti, kad mūsų balsas būtų iš-
girstas tarptautinėse derybose ir pa-
saulio politikoje
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EUROPOS DEMOKRATIJA

BENDRAS STANDARTIZUOTAS ES PASAS
Išnaudokime ES pilietybės potencialą! 
Pirmiausia galime sukurti bendrą 
standartizuotą ES pasą ir tapatybės 
kortelę visiems ES piliečiams. Šie doku-
mentai galiotų atvykstant į visas valsty-
bes nares ir jose gyvenant.

Antra, norint jaustis europiečiu, Europą 
reikia patirti. Taigi svarbu sudaryti 
palankesnes sąlygas piliečiams gyventi 
skirtingose valstybėse narėse ir judėti 
iš vienos valstybės narės į kitą. Todėl 
mums reikia standartizuotų persikėli-
mo ir registravimo procesų visose ES 

šalyse: judėti ES viduje turėtų būti taip 
pat lengva kaip valstybėje narėje.

Kurdami tokią politiką ir procesus tu-
rime užtikrinti, kad su visais būtų el-
giamasi vienodai. Todėl turėtume nus-
tatyti ES lygmens persikėlimo į kitas 
valstybes nares ir registracijos jose tai-
sykles. Pavyzdžiui, ES piliečiams turėtų 
būti leidžiama balsuoti visuose valsty-
bės, kurioje jie gyvena, rinkimuose, kad 
ir kokia būtų jų gimtoji šalis.
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TARPVALSTYBINIAI ES RINKIMŲ SĄRAŠAI
ES turi problemą: jos piliečiams vis 
dar netinkamai atstovaujama ir tai 
turi įtakos jų pasitikėjimui politika ir 
bendradarbiavimui su politikos for-
muotojais.

Kad tai pasikeistų, Europos 
Parlamento rinkimai turi būti la-
biau europietiški, o ne tiesiog tuo 
pačiu metu vykstantys 27 rinkimai. 
Turėtume naudoti tarpvalstybini-
us sąrašus, kuriuose rinkėjams būtų 
pateiktas nacionalinių kandidatų 
sąrašas ir papildomas kandidatų iš 
visų valstybių narių sąrašas. Tokiu 
būdu rinkėjas galėtų balsuoti ir už 
savo šalies kandidatą, ir už kitos šal-
ies kandidatą, tad politikai galėtų 
būti renkami dviem skirtingais bū-
dais. Taip galėtume užtikrinti, kad 

kandidatai vis dar atstovautų visiems 
regionams ir kad rinkimai iš tiesų 
būtų tarpvalstybiniai, o politikai 
privalėtų atsižvelgti į visų europiečių 
nuomones.

Tas pats pasakytina apie kandida-
tus į Komisijos pirmininkus, kurie 
neturėtų būti renkami laimėjusių 
partijų derybose. Turėtume sustiprin-
ti vadinamąją Spitzenkandidaten 
sistemą, pagal kurią kiekviena parti-
ja prieš rinkimų kampaniją paskelbia 
savo kandidatą, kuris būtų Komisijos 
pirmininkas tuo atveju, jei partija 
surinktų balsų daugumą. Aktyviai 
dalyvaudamas kampanijoje ir tie-
siogiai bendraudamas su piliečiais, 
būsimasis pirmininkas galėtų tapti ar-
timesnis Europos gyventojams.
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KITA

VIENYBĖ DAUGIAKALBYSTĖS SRITYJE
Susivienykime už daugiakalbystę!

Daugiakalbystei remti reikėtų 
skirti daugiau ES lėšų. Pirmiausia 
reikia reformuoti kalbų mokymą 
mokyklose: nors daug studentų 
studijuoja kalbas, kuriomis kalbama 
didesnėse ES šalyse, tik nedaugelis 
jų gauna galimybę mokytis kalbų, 
kuriomis kalba mažiau ES piliečių, 
nors tos kalbos gali būti vartojamos 
daug arčiau jų esančiose šalyse. 
Daug dvikalbių mokinių taip pat 
negali mokykloje mokytis gimtosi-
os kalbos, o daug kalbų, kuriomis 
kalba tautinės, etninės ir kalbinės 
mažumos, jiems nesiūlomos, ir tai 
kelia grėsmę jų teisei vartoti gimtą-
ją kalbą. Didesnis finansavimas turi 

sudaryti palankesnes sąlygas kalbų 
pamokoms ir mokytojų, kurie šviet-
imo sistemoje skatintų daugiakalby-
stę, rengimui.

Be to, galime labiau plėtoti jauni-
mo mainus, pavyzdžiui, pažintines 
išvykas, kurių tikslas – mokytis 
užsienio kalbos, taip pat keisti ofi-
cialią komunikaciją. Kai kurie jau-
niems europiečiams skirti renginiai 
ir programos jau vyksta įvairiomis 
kalbomis: didesnis ES finansavimas 
galėtų sudaryti sąlygas rengti dar 
daugiau renginių ir programų, kad 
jauniems europiečiams būtų sudar-
ytos tokios kalbų mokymosi galimy-
bės.
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TEIKTI PIRMENYBĘ ES POLITIKOS SKAIDRUMUI
Visos Europos politikos kryptys turi 
būti vertinamos skaidriai. Kai kurių 
iš jų tikslai gali likti nepasiekti arba 
gali likti nepasiektos tikslinės ben-
druomenės: pavyzdžiui, gali būti pa-
miršta atsižvelgti į specifinę piliečių, 
gyvenančių kaimo vietovėse arba 
ekonomiškai silpnesnėse šalyse, 
padėtį. Kad būtų galima pasimokyti 
iš praeityje padarytų klaidų ir ateity-
je sukurti geresnę politiką, piliečiams 
turi būti sudarytos sąlygos suprasti, 
kodėl kuriama ir reformuojama at-
skira politika: skaidrūs ir suprantami 
vertinimai padės jiems per rinkimus 
priimti tinkama informacija pagrįstus 
sprendimus.

Antra, lobistų darbas Europos 
Sąjungoje turi būti skaidresnis. 
Lobistų veikla turi būti reglamen-
tuojama griežčiau, siekiant užtikrinti, 
kad politikai klausytų savo rinkė-
jų. Per pastaruosius kelerius metus 
buvo dedamos tam tikros pradinės 
pastangos stiprinti reglamentavimą. 
Žingsniai teisinga linkme būtų šie: 
vienas iš būdų toliau skatinti skaid-
rumą būtų, pavyzdžiui, išplėsti skaid-
rumo registrų taikymo sritį ir nau-
dojimąsi jais. Tokios priemonės dar 
labiau padidins piliečių pasitikėjimą 
Sąjunga ir jos politika.
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