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Įvadas 

Konferencija dėl Europos ateities yra unikalus piliečių dalyvavimu grindžiamas forumas, suteikiantis 

galimybę pasitarti su 27 Europos Sąjungos valstybių narių piliečiais, kad piliečiai atsidurtų sprendimų, 

kurie bus priimti ateinantiems metams ir dešimtmečiams, centre. Todėl ES piliečiai raginami išsakyti savo 

nuomonę ir pasiūlyti pokyčių ir konkrečių veikimo būdų – tai padės Europai užsibrėžti naujus siekius ir 

atremti pasaulinius iššūkius, su kuriais ji šiandien susiduria. 

Prancūzijos vyriausybė remia iniciatyvas, iškeltas trijų Konferencijai dėl Europos ateities vadovaujančių 

institucijų, visų pirma ragindama savo piliečius aktyviai reikštis interneto platformoje ir organizuoti 

renginius visoje šalyje. 

Lygiagrečiai šioms Europos iniciatyvoms vyriausybė nusprendė surengti nacionalinio lygmens debatus. 

Todėl Europos ir užsienio reikalų ministerija, padedant ministro, atsakingo už santykius su Parlamentu ir 

piliečių dalyvavimą, kabinetui ir Tarpministerinio piliečių dalyvavimo centro ekspertams, surengė piliečių 

debatus, pagrįstus tvirtais metodologiniais principais (žr. toliau „Įsipareigojimai ir metodologiniai 

principai“). Įgyvendindama šią priemonę Europos ir užsienio reikalų ministerija pasitelkė konsorciumą, 

kurį sudarė „Roland Berger“, „Wavestone“, „Missions Publiques“ ir „Harris Interactive“. Be to, svarbų 

vaidmenį organizuojant 18 konferencijų, kurios vyko visoje šalyje, atliko regionų prefektūros. 

Šių konsultacijų metu dalyviams buvo pateiktas vienintelis klausimas: „Kaip Prancūzijos piliečiai, kokių 

pokyčių norite Europai? “ (žr. IV priedą „Dalyvavimo įgaliojimai“). 
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Šie nacionaliniai debatai buvo surengti kaip 18 regioninių konferencijų (13 Prancūzijos metropolijos 

regionų ir 5 užjūrio regionuose), kurios vyko tris savaitgalius 2021 m. rugsėjo ir spalio mėn. ir kiekviena 

subūrė nuo 30 iki 50 atsitiktine tvarka atrinktų piliečių (iš viso 746). Tuomet šių 18 regioninių forumų 

veiklos rezultatai buvo apibendrinti 2021 m. spalio 15–17 d. Ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos 

taryboje (Paryžius) vykusios nacionalinės konferencijos, kurioje dalyvavo 98 piliečiai savanoriai iš 

regioninių konferencijų dalyvių tarpo, metu. 

Be to, papildant šią priemonę ir siekiant atkreipti dėmesį į Prancūzijos jaunimo nuomonę artėjant 2022-

iesiems – Europos jaunimo metams, Europos ir užsienio reikalų ministerija, bendradarbiaudama su 

Make.org, surengė internetines konsultacijas „Žodis jaunimui“. Daugiau kaip 50 000 15–35 m. jaunuolių 

išsakė savo idėjas ir prioritetus 2035-ųjų Europai. 

Šiame pranešime pateikiami pagrindiniai minėtų dviejų vyriausybės surengtų konsultacijų rezultatai. 

Konsultacijų metodika 

Kad forumų sudėtis kuo geriau atspindėtų gyventojų įvairovę, parenkant regioninėse konferencijose 

dalyvaujančius piliečius buvo derinami du būdai: dalyvių atranka atsitiktine tvarka pagal telefono numerį 

ir tikslinė profilių atranka. 

Regioninių forumų metu dalyviai savo mintis išsakė ir posėdžiaudami grupėmis po 6–8 piliečius, kuriems 

padėjo fasilitatorius, ir pasisakydami plenarinėse sesijose. Svarstymams skirtose posėdžių dalyse dalyvavo 

ekspertai, kurie atsakė į piliečių klausimus ir pateikė paaiškinimų, kartu likdami neutralūs. 
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Visų pirma piliečių buvo paprašyta pasisakyti apie tai, kaip Europą jie mato dabar. Po to grupėse, o vėliau 

plenarinėje sesijoje jie išsakė pageidavimus 2035-ųjų Europai. Šiose diskusijose kiekviename regione 

buvo įvardyta nuo 3 iki 8 pageidavimų. Po to kiekvieno pageidavimo atžvilgiu piliečiai suformulavo 

pokyčius, kurie jų manymu yra būtini, kad būtų sukurta norima Europa, o paskui pateikė konkrečių 

pasiūlymų, kurie turi būti įgyvendinti. Šio proceso metu nacionaliniu lygmeniu buvo suformuluota iš viso 

515 pokyčių ir 1 301 konkretus pasiūlymas. 

Po kiekvienos regioninės konferencijos buvo parengta regioninė apibendrinamoji ataskaita; ji buvo 

išplatinta visiems dalyviams prieš nacionalinę konferenciją. 

Į nacionalinę apibendrinamąją konferenciją susirinko 98 piliečiai, atsitiktine tvarka atrinkti iš 18 regioninių 

konferencijų dalyvių. Siekiant užtikrinti nacionalinio forumo sudėties įvairovę, 6 piliečiai atsitiktine tvarka 

buvo atrinkti iš savanorių, dalyvavusių regioninėse konferencijose metropolinėje šalies dalyje ir Reunjone, 

o 4 piliečiai buvo užjūrio regionuose vykusių konferencijų dalyviai; kiekviename regione atsitiktine tvarka 

vykdant atranką buvo užtikrinta lygybė ir amžiaus įvairovė (žr. II priedą). 

Rengiantis nacionalinei konferencijai, regioninėse konferencijose įvardyti 515 pokyčių buvo išanalizuoti 

ir sugretinti tais atvejais, kai jų pagrindinė mintis buvo panaši arba artima; taip buvo suformuluotos 14 

pokyčių grupių, kurių kiekviena atspindi po bendrą pageidavimą Europai (žr. 6 dalį). Šie 14 pageidavimų 

Europai tapo 98 nacionalinės konferencijos dalyvių darbo pagrindu; dalyvių užduotis buvo išplėtoti 

regionuose atliktą darbą ir, padedant maždaug dviem dešimtims ekspertų, tarpusavyje sugretinti 

pageidavimus Europai, pokyčius bei pasiūlymus ir sudaryti prioritetinių pokyčių sąrašą. Kiekviena grupė 

galiausiai atrinko po 3 svarbiausius pokyčius; dėl kiekvienoje grupėje daugiausia balsų gavusio pokyčio 

balsavo visi 98 piliečiai, taip nustatytas galutinis 14 prioritetinių pokyčių reitingas. Viso šioje 

konferencijoje atlikto darbo rezultatai įtvirtinti apibendrinamojoje ataskaitoje. 
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2021 m. gegužės – liepos mėn., bendradarbiaujant su Make.org, vyko internetinės konsultacijos „Žodis 

jaunimui“. Dalyvavo daugiau kaip 50 000 dalyvių ir jie pateikė beveik 3 000 pasiūlymų Europai. Remiantis 

visais jaunųjų piliečių atsakymais, buvo įvardytos 35 pagrindinės idėjos: 22 itin populiarios idėjos ir 13 

prieštaringai vertinamų idėjų (žr. 11 dalį). 

Paskutinis etapas ir pareiga užtikrinti tęstinumą 

Šį pranešimą piliečiai 2021 m. lapkričio 29 d. pateiks vyriausybei, dalyvaujant Prancūzijai 

atstovaujantiems išrinktiems Konferencijos dėl Europos ateities plenarinės sesijos dalyviams. Trims 

Konferencijai vadovaujančioms institucijoms jis bus pateiktas Prancūzijos pirmininkavimo Europos 

Sąjungos Tarybai metu. 

Pasibaigus Ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos tarybos surengtai nacionalinei apibendrinamajai 

konferencijai ir siekiant patenkinti didelius atsitiktine tvarka išrinktų piliečių lūkesčius, buvo įsteigtas 

piliečių vykdomos stebėsenos komitetas – taip įgyvendinama dalyvių teisė į tęstinumo užtikrinimą. Šiam 

komitetui, kurį sudaro 15 narių (14 regioninių konferencijų atstovų ir 1 konsultacijų „Žodis jaunimui“ 

atstovas) bus pavesta informuoti piliečius apie tai, ko imtasi dėl jų pasiūlymų. Kiekviename Konferencijos 

plenarinės sesijoje posėdyje kaip Prancūzijoje vykusių debatų atstovas dalyvaus vienas stebėsenos 

komiteto narys, kad atkreiptų dėmesį į šiame pranešime išdėstytus pasiūlymus, tuo pat metu formuodamas 

bendrą poziciją su visais atstovaujamais Europos piliečiais. 

Visi Prancūzijos konsultacijų dokumentai – dalyvavimo įgaliojimai, regioninės apibendrinamosios 

ataskaitos, nacionalinė apibendrinamoji ataskaita, prižiūrinčių asmenų ataskaita ir galutinė ataskaita – bus 

vieši ir visiems prieinami Prancūzijos valstybės piliečių dalyvavimui skirtoje platformoje. 

 

  



 

 

  

Piliečių indėlis į Konferenciją dėl Europos ateities 

7 

Pagrindinių rezultatų pristatymas 
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Regioninių konferencijų dalyvių sudėties pristatymas 
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Įsipareigojimai ir metodiniai principai 
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a. Valstybės įsipareigojimai dalyvaujamosios demokratijos srityje 

Prancūzijoje surengti debatai, skirti Konferencijai dėl Europos ateities, yra dalis valstybės įsipareigojimų 

dalyvaujamosios demokratijos srityje, grindžiamų trimis principais: skaidrumu, neutralumu ir pareiga 

užtikrinti tęstinumą. 

Rengdamas dalyvaujamosios demokratijos pobūdžio renginius, organizatorius turi laikytis griežtos 

metodikos. Piliečių dalyvavimo metodas turėtų būti toks, kad piliečiai galėtų dalyvauti kuo geresnėmis 

sąlygomis ir laisvai bei motyvuotai pareikšti savo nuomonę. 

Skaidrumas 

Konferencijos organizavimo grupė įsipareigojo užtikrinti, kad piliečiams būtų prieinama visa informacija 

apie konsultacijas: 

• konsultacijų kontekstas; 

• piliečių atžvilgiu prisiimti įsipareigojimai; 

• konsultacijų tikslai; 

• konsultacijų rezultatai. 

Taigi Konferencijos dėl Europos ateities metodika buvo sukurta siekiant tvirto tikslo – užtikrinti 

konsultacijų skaidrumą piliečiams. Buvo aiškiai išdėstyta piliečių sutelkimo debatams, juos atrenkant 

atsitiktine tvarka, metodika, metodologiniai principai ir piliečių indėlio panaudojimui taikoma tvarka. 

Pasibaigus regioninėms konferencijoms, jų dalyviai taip pat elektroniniu paštu gavo atitinkamos 

konferencijos apibendrinamąjį dokumentą. Be to, visi darbiniai ir galutiniai dokumentai debatų pabaigoje 

bus viešai paskelbti valstybės piliečių dalyvavimui skirtoje platformoje1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralumas 

Konsultacijų metu organizavimo grupė turi stengtis išlikti neutrali moderuodama diskusijas ir rengdama 

rezultatų apibendrinimus. Debatų suinteresuotieji subjektai – moderatoriai, fasilitatoriai, ekspertai – neturi 

reikšti savo nuomonės ar bandyti subjektyviai pakreipti diskusiją. 

Neutralumo tikslo buvo siekiama visais pasirengimo šioms konsultacijoms etapais, visų pirma užtikrinant 

nešališką dalyvių atranką, visišką diskusijų laisvę ir konsultacijas inicijavusiam subjektui ar 

suinteresuotiesiems subjektams nedarant įtakos piliečių pasisakymams. Šis neutralumo reikalavimas buvo 

įvykdytas užtikrinus objektyvų ir skaidrų dalyvių sutelkimo procesą, nuoseklius metodologinius principus 

(atvirkštinis vertinimas, diskusijos be teminių apribojimų) ir skiriant ypatingą dėmesį įvairių 

suinteresuotųjų subjektų (moderatorių, fasilitatorių, ekspertų) pozicijai. Galiausiai organizavimo grupė 

užtikrino, kad į visus pasisakymus būtų atsižvelgiama ir kad piliečių pasiūlymai nebūtų selektyviai 

atrenkami. 

3 prižiūrinčių asmenų kolegija, kurią paskyrė Nacionalinės Asamblėjos bei Europos Parlamento 

pirmininkai ir vyriausybė, taip pat užtikrino, kad būtų gerbiama teisė pasisakyti ir būtų atsižvelgiama į 

visas išsakytas nuomones. 

Pareiga užtikrinti tęstinumą 

Piliečiai, nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvavo konsultacijose, ar ne, turi teisę būti informuoti apie tai, į 

kuriuos konsultacijose pateiktų pasiūlymų ir nuomonių elementus buvo atsižvelgta ir dėl kokių priežasčių. 

Tai vadinama pareiga užtikrinti tęstinumą. 

  



 

 

  

Piliečių indėlis į Konferenciją dėl Europos ateities 

14 

Tarpministerinis piliečių dalyvavimo centras ir Tarpministerinis viešojo sektoriaus transformacijos 

direktoratas šią pareigą apibrėžia kaip sprendimus priimančio viešojo subjekto įsipareigojimą teikti 

piliečiams aiškią ir lengvai suprantamą informaciją apie numatytus tolesnius veiksmus po konsultacijų. 

Konkrečiai, pareiga užtikrinti tęstinumą reiškia teikti piliečiams grįžtamąją informaciją ir paaiškinti, kaip 

atsižvelgiama į jų indėlį ir kaip jis daro poveikį valdžios sprendimams ir veiklai. 

Vyriausybė prisiėmė šią pareigą užtikrinti su Konferencija dėl Europos ateities susijusį tęstinumą ir 

nacionalinės konferencijos pabaigoje paskelbė, kad bus taikomas plataus užmojo tolesnės veiklos 

mechanizmas, aprašytas tolesniame šio pranešimo skirsnyje (žr. „Metodologiniai principai“). 
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b. Metodologiniai principai 

Šie trys valstybės įsipareigojimai atsispindi konsultacijų metodikoje kaip septyni esminiai metodologiniai 

principai. 

1. Teritoriškumas ir glaudesni ryšiai 

Nacionalinė Konferencija dėl Europos ateities vyko taip: buvo surengta 18 regioninių konferencijų 13-oje 

Prancūzijos metropolijos regionų ir 5 užjūrio regionuose, po to Paryžiuje įvyko nacionalinė konferencija. 

Šiuo sprendimu surengti vietos lygmens forumus buvo siekiama renkant nuomones kuo labiau priartėti 

prie piliečių. Šis principas praturtino konsultacijas nes tai leido pamatyti, kaip sutampa ir skiriasi šalies 

teritorijose išsakytos nuomonės įvairiais klausimais. 

2. Piliečių profilių įvairovė ir dalyvių atranka atsitiktine tvarka 

Prieš pradedant konsultacijas buvo nustatytas tikslas sutelkti po 50 piliečių į kiekvieną regioninę 

konferenciją, išskyrus užjūryje – Martinikoje, Majote, Gvadelupoje ir Prancūzijos Gvianoje – vykusias 

konferencijas, kuriose dalyvavo po 30–40 piliečių, ir konferenciją Didžiajame rytų regione, kurioje taip 

pat dalyvavo 5 Vokietijos piliečiai iš trijų pasienio žemių. Atsitiktine tvarka pagal telefono numerius 

buvo atrinkti regioninėse konferencijos dalyvauti kviečiami piliečiai. 

Kad galėtų dalyvauti, atsitiktine tvarka atrinkti piliečiai turėjo būti vyresniais nei 18 metų, būti Prancūzijos 

piliečiais arba teisėtai šalyje esančiais nuolatiniais gyventojais. Kiekvieno regioninio piliečių forumo 

sudėtis turėjo atspindėti regionų gyventojų įvairovę ir sutelkti įvairias nuomones apie Europą. Išsami 

dalyvių atsitiktinės atrankos metodika išdėstyta II priede. 

3. Proceso skaidrumas 

Visą procesą stebėjo trijų prižiūrinčių asmenų, paskirtų už Europos reikalus atsakingo valstybės 

sekretoriaus, Nacionalinės Asamblėjos pirmininko ir Europos Parlamento pirmininko, kolegija, kad 

užtikrintų jo neutralumą ir atitiktį įstatymams. Konkrečiai, prižiūrintys asmenys: kontroliavo, ar piliečiai 

atrenkami sąžiningai, parengė rekomendacijas dėl ekspertų pasirinkimo ir patys dalyvaudami stebėjo, kad 

debatai vyktų tvarkingai. Priemonei pasibaigus prižiūrintys asmenys viešai paskelbs savo nuomonę apie 

konsultacijas. Šis dokumentas bus paskelbtas internete valstybės piliečių dalyvavimui skirtoje platformoje. 

Valstybės piliečių dalyvavimui skirtoje platformoje taip pat bus paskelbti šie dokumentai: aštuoniolikos 

regioninių konferencijų apibendrinamosios ataskaitos, visų regioninėse konferencijose suformuluotų 

pokyčių suvestinis dokumentas, nacionalinės konferencijos apibendrinamoji ataskaita ir, galiausiai, 

vyriausybei pateikta galutinė ataskaita. 
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4. Atviros diskusijos nenurodant temų 

Per šias nacionalines konsultacijas dalyvavusiems piliečiams buvo pateiktas vienintelis klausimas: „Kaip 

Prancūzijos piliečiai, kokių pokyčių norite Europai? “. 

Dėl taikytos darbo tvarkos ir metodikos piliečiai galėjo patys nuspręsti, kokius pageidaujamus pokyčius 

įtraukti į darbotvarkę – jiems nebuvo siūlomos konkrečios temos ar teikiama išankstinių administracinių 

nurodymų. 

Taip buvo siekiama suteikti regioninėse konferencijose dalyvaujantiems piliečiams visišką laisvę pasirinkti 

temas. Todėl Europos ir užsienio reikalų ministerija, atsakinga už konferencijos dėl Europos ateities 

nacionalinius debatus, nusprendė parengti metodą, papildantį Europos lygmens debatus, kurie, savo ruožtu, 

yra suskirstyti į devynias temas: 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; kitos 

idėjos2. 

Tokiu būdu diskusijų regioninėse konferencijose temas apibrėžė patys piliečiai, o ne debatus inicijavęs 

subjektas. 

5. Atvirkštinis vertinimas 

Siekiant padaryti kuo mažesnę įtaką dalyviams įvardijant savo pageidavimus Europai, nuspręsta neteikti 

preliminarios informacijos ar ekspertų pagalbos (pvz., apie dabartinį Europos Sąjungos modelį, jos 

kompetenciją ar institucijų veikimą) ir veikiau pradėti nuo patiems piliečiams kylančių klausimų. Šis 

metodologinis principas grindžiamas „atvirkštinio vertinimo“ principu, pagal kurį bendri svarstymai 

grindžiami piliečių patirtimi ir nuomonėmis; vėliau piliečiai prašo ekspertų pagrįsti jų diskusijas ir 

konsoliduoti jų darbines hipotezes. 

Šiam tikslui pasiekti įvairiuose regionuose buvo pasitelkti ekspertai (vidutiniškai trys) visų pirma iš 

atitinkamų teritorijų akademinės bendruomenės ir „Europe Direct“ informacijos centrų. Jie dalyvaudavo 

forumuose šeštadieniais ir sekmadieniais ir atsakydavo į piliečių klausimus, tačiau tai darė tik jiems 

paprašius. Piliečiai taip pat galėjo susisiekti su faktų tikrintojais (fact checkers), kad būtų galima greitai 

patikrinti piliečių iškeltus faktinio pobūdžio klausimus. 

Ekonomikos, socialinių reikalų ir aplinkos tarybos surengtoje nacionalinėje apibendrinamojoje 

konferencijoje darbo grupių veikloje dalyvavo 19 aukšto lygio ekspertų iš akademinės bendruomenės, 

ekspertų grupių ir diplomatinių įstaigų. Šie ekspertai padėdavo grupėms visą savaitgalį, kad jos galėtų 

geriau įsigilinti į regionuose pageidaujamus pokyčius. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=lt 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=lt
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6. Kolegialumas ir lankstus valdymas 

Visą procesą bendrai organizavo Europos ir užsienio reikalų ministerija, kuriai dalyvaujamosios 

strategijos klausimais padėjo Tarpministerinio viešojo sektoriaus transformacijos direktorato 

Tarpministerinio piliečių dalyvavimo centras ir ministro, atsakingo už santykius su Parlamentu ir piliečių 

dalyvavimą, kabinetas. Priemonę įgyvendino rangovų konsorciumas, kurį sudarė „Roland Berger“, 

„Wavestone“, „Missions Publiques“ ir „Harris Interactive“ ir kuriam buvo pavesta vadovauti jos 

įgyvendinimui, vesti konferencijas, atsitiktine tvarka atrinkti piliečius ir rengti ataskaitas bei 

apibendrinamuosius dokumentus, regioninių konferencijų organizavimo vietos lygmeniu klausimais 

bendradarbiaujant su regioninėmis prefektūromis. 

Buvo įdiegtas specialus valdymo modelis: sudaryta projekto grupė, kuriai vadovavo Europos ir užsienio 

reikalų ministerija, o į jos sudėtį įėjo Tarpministerinio piliečių dalyvavimo centro, ministro, atsakingo už 

santykius su Parlamentu ir piliečių dalyvavimą, kabineto ir rangovų konsorciumo atstovai. 

7. Pareiga užtikrinti tęstinumą ir sąsajos su europiniais debatais 

Nacionalinėje konferencijoje buvo paskelbti keli pareigos užtikrinti tęstinumą, Prancūzijos institucijoms 

tenkančios surengus Konferencijai dėl Europos ateities skirtus debatus, elementai: 

- skaidriai paskelbti visą informaciją apie procesą, šį dokumentą ir regioninių bei nacionalinės 

konferencijų apibendrinamąsias ataskaitas naujojoje piliečių dalyvavimo platformoje, kuri bus 

sukurta galutinę ataskaitą perdavus vyriausybei; 

- 2021 m. lapkričio mėn. organizuoti Konferencijos dėl Europos ateities nacionalinių debatų 

galutinės ataskaitos perdavimo vyriausybei renginį; 

- įsteigti piliečių vykdomos stebėsenos komitetą, kuris užtikrins, kad veiksmai, kurių imtasi, 

atitiktų pateiktus pasiūlymus. Šį komitetą sudarys 15 piliečių – 14 regioninių konferencijų dalyvių 

ir 1 konsultacijų „Žodis jaunimui“ dalyvis; 

- 2022 m. sausio mėnesį Prancūzijos indėlį į Konferenciją dėl Europos ateities perduoti 

Europos Sąjungos institucijoms; 
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Prancūzijos piliečių pasiūlymai bus pateikti bendrai svarstyti valstybėms narėms ir europinėms 

institucijoms. Prancūzija, kuri 2022 m. pirmąjį pusmetį pirmininkauja Europos Sąjungos Tarybai, turės 

perduoti savo piliečių idėjas ir dirbti, kad būtų nustatyta bendra Europos pozicija. 
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Pirmoji dalis: regioninių konferencijų dėl Europos ateities 

rezultatų pristatymas 

Visose 18 regioninių konferencijų piliečiai pirmiausia individualiai, o vėliau grupėse, išreiškė savo 

pageidavimus 2035-ųjų Europai. Tokiu būdu kiekviename regione susiformavo 3–8 pageidavimus 

teikiančios grupės ir visoje Prancūzijoje iš viso buvo pateiktas 101 pageidavimas Europai. Tuomet 

piliečiai suformulavo pokyčius, kurie jų manymu yra būtini, kad būtų sukurta norima Europa, o paskui 

pasiūlė konkrečius veiksmus, reikalingus tiems pokyčiams įgyvendinti. Šio proceso metu visoje 

Prancūzijoje buvo pasiūlyta iš viso 515 pokyčių ir 1 301 konkretus veiksmas. 

Per kelias savaites tarp regioninių konferencijų ir nacionalinės konferencijos projekto grupė šiuos 515 

pokyčių suskirstė į atitinkamas grupes pagal temas. Buvo atlikta kiekviename regione siūlomų pokyčių 

leksikologinė analizė. Pasiūlymai, kurių pagrindinė mintis atrodė panaši arba artima, buvo sugrupuoti 

kartu, kad būtų sudarytos nacionalinės konferencijos darbo grupės, turinčios bendrų pageidavimų Europai. 

Galiausiai atskiruose regionuose įvardyti pokyčiai buvo sugrupuoti į 14 atskirų pageidavimų 

Europai. 
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a. 14 pageidavimų Europai reitingas 

Kiekvienos regioninės konferencijos pabaigoje dalyvaujantys piliečiai balsavo palaikydami įvairių darbo 

grupių įvardytus pokyčius. 

Remiantis minėtu sugrupavimu, atliktu prieš nacionalinę apibendrinamąją konferenciją, galima nustatyti – 

atsižvelgiant į balsavimą dėl pokyčių kiekviename regione – populiariausius piliečių pageidavimus 

Europai. Pavyzdžiui, itin populiarus buvo pageidavimas „Europa, kurioje švietimui teikiama pirmenybė“ 

ir pageidavimas „artimesnė ir prieinamesnė Europa“ – šiems pokyčiams regioninėse konferencijose 

pritarė vidutiniškai 56 % piliečių. 

 

Pageidavimų Europai reitingas pagal populiarumą 
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b. 14 prioritetinių pokyčių, suformuluotų nacionalinėje konferencijoje, pristatymas 

Nacionalinėje apibendrinamojoje konferencijoje 100 dalyvavusių piliečių dirbo vienoje iš sudarytų 14 

pageidavimų grupių. Darbo pabaigoje kiekviena grupė pasirinko po vieną prioritetinį pokytį, 

įgyvendintiną iki 2035 m., kuris atspindėtų jos pageidavimą Europai. Vėliau, paskutinę nacionalinės 

konferencijos dieną, minėtieji 100 piliečių balsavo dėl šių 14 prioritetinių pokyčių. Šio balsavimo rezultatai 

pateikiami toliau mažėjimo tvarka pagal balsų už kiekvieną pokytį skaičių. 

Daugiausia nacionalinėje konferencijoje dalyvavusių 100 piliečių balsų gavo pokytis „Skatinti taupų 

energijos vartojimą, kad atsisakę pertekliaus vartotume mažiau“. 
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Atitinkamos grupės piliečiai pateikė kiekvieno prioritetinio pokyčio apibrėžtį, pasiūlė konkrečius 

veiksmus jam įgyvendinti ir nustatė kriterijus, kuriuos taikant būtų galima įvertini, ar toks pokytis 

sėkmingai įgyvendintas iki 2035 m.  
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1 pokytis: skatinti taupų energijos vartojimą, kad atsisakę pertekliaus 

vartotume mažiau 

Susijęs pageidavimas Europai: Europa, įsipareigojusi atremti klimato kaitos ir aplinkosaugos iššūkius 

 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: atsinaujinančiųjų išteklių energetikos plėtojimas, energijos vartojimo mažinimas 

Šio pokyčio tikslas – skatinti Europoje vartoti mažiau energijos ir plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių 

energetiką. Tai, kad piliečiai šiam pokyčiui teikia pirmenybę, reiškia, kad jie nori Europą ir jos gyventojus 

matyti veikiančius ryžtingai klimato kaitos ir aplinkosaugos iššūkių akivaizdoje. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Šį pokytį galima įgyvendinti kuriant plataus užmojo atsinaujinančiųjų energijos išteklių mokslinių tyrimų 

programas ir pasitelkiant Europos investicinius fondus, kurie tiesiogiai valdytų šio sektoriaus įmones. 

Piliečių nuomone, šis pokytis būtų sėkmingai įgyvendintas, jei būtų nustatyti privalomi energijos 

vartojimo mažinimo tikslai ir pagrindiniai taupaus vartojimo rodikliai, pvz., Europos automobilių parko 

arba mėsos vartojimo mažėjimas. Taip pat turėtų būti siekiama nustatyti sektorines vartojimo kvotas, 

atsižvelgiant į įmonių vartojimo svyravimus ir užtikrinant jų duomenų konfidencialumą. 
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2 pokytis: sustiprinti bendrą Europos Sąjungos saugumą ir gynybą 

Susijęs pageidavimas Europai: Europa, turinti galios pasaulyje  

 

 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: Europos kariuomenė, strateginis savarankiškumas 

Šis pokytis atitinka vieningą piliečių norą Europoje užtikrinti autonomiją gynybos ir saugumo srityje, kad 

nebūtume priklausomi nuo užsienio valstybių. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Piliečiai mano, kad šis pokytis būtų įgyvendintas sėkmingai visų pirma tuomet, jei būtų paskirtas už gynybą 

ir saugumą atsakingas Europos Komisijos narys. 

Gynybos srityje nuolatinės, reaguojančios ir galinčios veikti bet kur pasaulyje kariuomenės sukūrimas 

leistų Europai apsaugoti savo sienas ir prireikus veikti trečiųjų valstybių prašymu. 

Kalbant apie saugumą, Europa, piliečių požiūriu, turėtų užsitikrinti tiekimo saugumą ir apsaugoti savo 

strateginius mokslinius tyrimus tokiuose prioritetiniuose sektoriuose kaip kosmoso, kibernetinio 

saugumo, medicinos ar aplinkos sektoriai. Geresnė išorės sienų apsauga taip pat turėtų padėti pažaboti 

neteisėtą imigraciją ir kontrabandą. 
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3 pokytis: skatinti bendros ekonominės veiklos rezultatyvumą užtikrinant 

savarankišką, konkurencingą pramonę, kuriai Europos Sąjunga teiktų didelę 

reikšmę 

Susijęs pageidavimas Europai: savo interesus ginanti Europa 

 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: pirmenybė Europai, praktinės patirties apsauga, Europos lyderių ugdymas 

Šiuo pokyčiu siekiama trijų tikslų: Sąjungoje sustiprinti „pirmenybės Europai“ politiką, užtikrinti 

pagrindinių prekių ir praktinės patirties apsaugą ir ugdyti Europos lyderius. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Norint pasiekti šiuos tikslus visų pirma reikėtų įgyvendinti „pirmenybės Europai“ politiką skelbiant 

konkursus ir nustatyti anglies dioksido mokestį importui. 

Praktinės patirties apsauga būtų užtikrinta vykdant griežtesnę įmonių perėmimo ir užsienio investicijų 

kontrolę ir plėtojant pagalbą įmonių perkėlimui. 

Galiausiai Europos lyderiai turėtų būti ugdomi skatinant Europos pramonės aljansus strateginiuose 

sektoriuose ir viešąsias rizikos kapitalo investicijas. 

Piliečių manymu, šį pokytį galima sėkmingai įgyvendinti kuriant Europos pramonės aljansus 

svarbiausiuose sektoriuose, perkeliant daugiau įmonių ir gerinant prekybos balansą. 
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4 pokytis: suteikti piliečiams galių įvairiais lygmenimis – dalyvavimo, 

sprendimų priėmimo, kontrolės lygmeniu 

Susijęs pageidavimas Europai: demokratiškesnė Europa 

 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: aktyvesnis dalyvavimas rinkimuose, Europos pasitenkinimo barometras, bendros 

piliečių konsultacijos 

Siūlydami šį pokytį piliečiai nori, kad europiečiai įgytų „visapusiškos pilietinės patirties“ – aktyviau 

dalyvautų visuose sprendimų priėmimo proceso etapuose. Tai atspindi piliečių norą pasiekti, kad jų 

balsas būtų girdimas, ir daryti įtaką viešajai politikai, kuri savo ruožtu daro poveikį jų kasdieniam 

gyvenimui. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Piliečių nuomone tai iš esmės reiškia, kad reikia plėtoti ir įtvirtinti piliečių dalyvavimo iniciatyvas. Siekiant 

šio tikslo galima imtis įvairių priemonių: įsteigti nuolatinę konsultavimo instituciją, piliečių galias 

įtvirtinti europinėse sutartyse arba sukurti žymenį, kuriuo būtų žymimi įstatymai, priimti pasikonsultavus 

su piliečiais. 

Šio pokyčio sėkmę parodytų tokių rodiklių kaip rinkėjų aktyvumas, susidomėjimas ir pasitikėjimas 

Europos Sąjunga ar lankymasis Europos Sąjungos interneto svetainėse gerėjimas. Didesnis po 

konsultacijų su piliečiais priimtų sprendimų skaičius ir dažnesnis Europos piliečių iniciatyvų 

pasitelkimas taip pat matomi kaip sėkmingo įgyvendinimo požymiai. 
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5 pokytis: judėti link Europos valstybių federacijos, kuri turėtų tvirtą 

kompetenciją bendro intereso srityse 

Susijęs pageidavimas Europai: vieningesnė Europa 

 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: institucijų suvienijimas, renkamas pirmininkas, ES kompetencijos sustiprinimas 

Šis pokytis atspindi piliečių siekį suvienyti Europos politines institucijas. Pateikiamas modelis yra 

valstybių federacija, kurios tikslas – sustiprinti Europos Sąjungos pasidalijamąją arba išimtinę 

kompetenciją, tačiau nesiekiant sukurti vienos federacinės valstybės. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Sąjungos viduje šis pokytis galėtų reikšti piliečių dalyvavimo plėtojimą, Europos ministerijų steigimą 

valstybėse narėse ir, ilgainiui, visuotinius Europos Komisijos pirmininko rinkimus. 

Kalbant apie išorės santykius, Europos balsas užsienyje būtų sustiprintas, jei jai tarptautinėje arenoje 

atstovautų vienas Europos atstovas. 

Šiai valstybių federacijai taip pat būtų skiriamas didesnis europinis biudžetas, nustatant tikslą 

pasiekti 10 % BVP (vietoj šiuo metu skiriamų 2 %). 
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6 pokytis: pasiūlyti mainų programas įvairaus amžiaus žmonėms 

Susijęs pageidavimas Europai: Europa, kurioje švietimui teikiama pirmenybė 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: mokyklų mainai, programa „Erasmus“ 

Šis pokytis itin populiarus, o tai reiškia, kad piliečių požiūriu susitikimai ir patirtys užsienyje yra galingas 

europiečius vienijančio bendrumo jausmo stimuliatorius. Išsikeltas tikslas – pereiti nuo „akademinių žinių 

apie Europą prie išgyvento, išjausta patirtimi grįsto požiūrio“ ir suprasti švietimą plačiąja prasme kaip 

mokymąsi visą gyvenimą. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Tokio pokyčio sėkmę daugiausia lemtų didesnė judumo pasiūla, kuri, be kita ko, apimtų mokyklų mainus, 

porinius projektus, keliones ir profesinį judumą. Piliečių nuomone, ši pasiūla turi būti prieinama visiems, 

ypač žmonėms su menkais ištekliais ar negalia. Pavyzdžiui, programa „Erasmus“ turėtų galėti naudotis 

visi europiečiai, nepaisant amžiaus ir išteklių. Šių programų turinys turėtų būti įvairus, įtraukus ir prieinamas, 

o su jomis susijusios administracinės procedūros – supaprastintos. 

Buvo minimas ne tik judumas, bet ir tai, kad svarbu tiesti tiltus tarp švietimo sistemų (diplomų 

lygiavertiškumas ir t. t.) ir padaryti Europą patrauklesnę, kad būtų užkirstas kelias talentų nutekėjimui į 

užsienį. 
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7 pokytis: supažindinti su Europos šalių kultūra žmones vienijančiuose 

susibūrimuose ir renginiuose 

Susijęs pageidavimas Europai: bendros kultūros ir identiteto Europa 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: Europos festivalis, šventinė Europos diena, visuotinė Europos paroda 

Šio pokyčio tikslas – įpūsti ir puoselėti Europos dvasią pasitelkiant bendrą patirtį, renginius ir šventinius 

renginius. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Piliečių įsivaizduojami renginiai turėtų būti smagūs, vienijantys ir populiarūs, kad juose dalyvautų kuo 

daugiau žmonių. Todėl jie turėtų būti skirti visokiai auditorijai (įskaitant vaikus, mokyklų bendruomenes, 

jaunimą ir „Erasmus“ studentus) ir vykti įvairiose vietose (senelių namuose, mokyklose, viešojo 

administravimo institucijose, kalėjimuose ir t. t.). 

Visų pirma buvo numatyti du europiečius telkiantys renginiai: visuotinė Europos paroda, kurioje galėtų 

būti atstovaujama visoms valstybėms narėms, ir atnaujinta Europos diena (gegužės 9 d.), kurios metu 

būtų rengiamas mokomasis renginys, skirtas tam, kad „nepamirštume, jog Europa reiškia taiką, ir jos 

vertybių“. Be to, Europos atstovai galėtų susitikti su europiečiais moksleiviais jų mokyklose, kad nuo 

ankstyvo amžiaus būtų stiprinami piliečių ryšiai su Europa ir supratimas apie ją. 
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8 pokytis: užtikrinti vienodo lygio sveikatos priežiūrą ir pasitelkiant bendrą 

sveikatos apsaugos politiką padaryti ją prieinamą visiems europiečiams 

Susijęs pageidavimas Europai: solidari, sauganti Europa 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: visuotinė sveikatos apsauga, suderinta sveikatos priežiūra, sveikata – viena iš 

pagrindinių teisių 

Siekiant visiems europiečiams užtikrinti galimybę gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir patenkinti 

„apsaugos ir solidarumo poreikius“, vienbalsiai pasiūlyta viršvalstybinė sveikatos priežiūros sistema. Ji 

būtų grindžiama visų valstybių narių teikiamu teisingu finansavimu ir remtųsi geriausių Sąjungos sveikatos 

priežiūros sistemų principais. Toks pokytis atspindi piliečių norą, kad Europa imtųsi aktyvesnio vaidmens 

savo gyventojams apsaugoti, ypač sveikatos priežiūros srityje, kurioje ligšiolinė veikla laikoma 

nepakankama. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Šiam pakeitimui įgyvendinti balsų dauguma buvo pritarta visuotinės europinės socialinės apsaugos 

principui. Tačiau dalyviams nepavyko nuspręsti, kaip ši sistema turėtų būti įgyvendinama. Vieni pasisako 

už tai, kad „duomenys būtų centralizuoti ir tai leistų [Europos] sveikatos priežiūros darbuotojams 

susipažinti su visa paciento sveikatos istorija“, o kiti, atvirkščiai, mano, kad ši priemonė būtų „papildomas 

laisvės apribojimas ir kontrolės sistema“. 

Tačiau buvo įvardyta, kad šios srities reglamentavimo reikalavimų skaidrumas ir suderinimas visoje 

Europoje ir Europos sveikatos planas yra būtinos išankstinės sąlygos bet kokiems svarbiems pokyčiams. 
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9 pokytis: Europos lygmeniu plėtoti ir valdyti strateginius sektorius siekiant 

užtikrinti mūsų suverenumą 

Susijęs pageidavimas Europai: konkurencinga ir novatoriška Europa 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: Europos lyderių ugdymas, užsienio investicijų kontrolė, skaitmeninis ir energetinis 

savarankiškumas 

Strateginiais laikomų sektorių (pavyzdžiui, sveikatos, maisto, energetikos, skaitmeninio, gynybos, 

transporto ir naujų medžiagų sektorių) europinio lygmens valdymas reikštų piliečių įvardyto suverenumo 

poreikio patenkinimą. Toks valdymas leistų sumažinti Europos įmonių tarpusavio konkurenciją, 

paskatintų Europos lyderių iškilimą ir leistų sugrąžinti pramonę į žemyną taikant pirmenybės Europai 

politiką. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Norint užtikrinti šį suverenitetą, kuriai nors Europos institucijai galėtų būti pavesta kuruoti šiuos sektorius 

ir išduoti leidimus užsienio konkurentams perimti Europos bendroves, taip pat stebėti, kad importuojami 

produktai atitiktų tuos pačius reikalavimus kaip ir pagaminti ES. Vidutinės trukmės laikotarpiu 30–50 %, 

o ilguoju laikotarpiu – iki 70 % Europoje suvartojamos šių strateginių sektorių produkcijos turėtų būti 

pagaminama žemyne. Laikantis šių kriterijų būtų užtikrintas gebėjimas apsirūpinti savarankiškai ir 

klestėjimas, netgi galbūt Europos pramonės modelio taikymas užsienyje. 
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10 pokytis: sustiprinti aplinkos ir ekosistemų apsaugą ir miesto, priemiestinėse 

bei kaimo vietovėse sukurti saugomas teritorijas 

Susijęs pageidavimas Europai: darnų vystymąsi skatinanti Europa 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: aplinkai palankesnė urbanizacija, rūpinimasis dirvožemiu ir jo apsauga 

Siekiama sumažinti neigiamą urbanizacijos poveikį dirvožemiui. Ryžtingi veiksmai leistų sumažinti 

su dirvožemio degradacija susijusių nelaimių, pvz., nuošliaužų, ir pagerintų gyvenimo miestuose 

kokybę, be kita ko, sodinant medžius. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Siūlyta veikti dviem lygmenimis: pirmiausia, pakeisti naujų statybų tendenciją, kad būtų mažinamas 

dirvožemio sandarinimo tempas, ir, antra, sudaryti palankias sąlygas dirvožemio atkūrimui, kad 

„gamtai būtų grąžinta tai, kas jai priklauso“. 
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11 pokytis: įsteigti vietos europinius kontaktų centrus, kuriuose piliečiai būtų 

išklausomi ir jiems būtų patariama 

Susijęs pageidavimas Europai: artimesnė ir prieinamesnė Europa 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: Europos namai, už Europos klausimus atsakingas asmuo, geresnė prieiga prie 

informacijos 

Šio pokyčio tikslas – rasti konkrečius sprendinius dėl to, kad, kaip nurodė daugelis dalyvių, žmonių 

kasdieniame gyvenime Europos Sąjunga neužima daug vietos, ir siekti suartinti Europą ir jos piliečius. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Norint sumažinti ES ir jos piliečių atotrūkį, kiekvienoje savivaldybėje galėtų būti paskirtas specialus 

atsakingas asmuo, kurio užduotis – išklausyti piliečius ir jiems patarti. Tokio asmens pateikiama 

informacija galėtų būti socialinio ir ekonominio pobūdžio, visų pirma apie galimybes gauti Europos 

pagalbą arba informacijos, pavyzdžiui, apie lobistų vaidmenį. Teikiama informacija būtų skirta tiek 

plačiajai visuomenei, tiek specialistams, visų pirma siekiant konsultuoti MVĮ ir padėti projektų 

vykdytojams gauti ES lėšų. Ilgainiui toks pokytis galėtų būti įgyvendintas sukuriant Europai skirtas 

vietas, panašios į esamus Europos namus (tačiau įsteigus jas savivaldybės lygmeniu būtų galima sukurti 

tankų teritorinį tinklą). 

Šis pokytis galėtų būti įgyvendintas itin sėkmingai, jei kiekvienas pilietis „puikiai“ žinotų, kad egzistuoja 

toks asmuo ir tokia vieta, kurioje galima rasti informacijos apie Europą ir kur galima gauti išteklių, būti 

išklausytam, gauti informacijos ir patarimų. 
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12 pokytis: suvienodinti rinkimų į Europos Parlamentą tvarką visose 

dvidešimt septyniose valstybėse narėse ir užtikrinti glaudesnį rinkėjų ir 

išrinktųjų ryšį dabartinę balsavimo tvarką pakeičiant balsavimu regioninėse 

vienmandatėse apygardose 

Susijęs pageidavimas Europai: veiksmingiau valdoma Europa 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: instituciniai pokyčiai, piliečių vykdoma veiklos stebėsena visos kadencijos metu 

Šis pokytis atspindi piliečių norą labiau suartėti su išrinktais atstovais ir stebėti jų veiklą visos 

kadencijos metu. Tai atspindi daugumos palaikomą teiginį, kad piliečiams susirūpinimą keliantys 

klausimai nepakankamai atsispindi konkrečiuose į Europos Parlamentą išrinktų atstovų veiksmuose. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Rinkimų tvarkos pakeitimas būtų balsavimo tvarkos suvienodinimas visoje Europoje ir perėjimas nuo 

nacionalinių rinkimų apygardų prie regioninių rinkimų apygardų; manoma, kad tai būtų įmanoma 

įgyvendinti iki 2035 m. 
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13 pokytis: nustatyti bendrą politiką, kuri leistų pagerinti migrantų priėmimą 

ir socialinę bei profesinę jų integraciją (įskaitant neteisėtus migrantus) 

Susijęs pageidavimas Europai: Europa – pagarbos pagrindinėms teisėms garantas 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: Europos migracijos tarnyba, deramo priėmimo užtikrinimas visoje Europoje 

Šio pakeitimo tikslas – pagerinti migrantų priėmimą Europos Sąjungoje; šią problemą piliečiai vieningai 

įvardijo kaip skubiai spręstiną. Bendros, suderintos ir solidarios imigracijos politikos sukūrimas yra 

matomas kaip svarbus taikos veiksnys (ne taip, kaip yra dabar). 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Toks pokytis būtų sėkmingai įgyvendintas, jei būtų laipsniškai įgyvendinta bendra migrantų priėmimo 

politika. 

Atitinkama piliečių iniciatyva turėtų būti perduota Komisijai – tai leistų vidutinės trukmės laikotarpiu 

priimti bendrą standartą, pagal kurį vyktų migrantų priėmimas ir socialinė integracija. Ilguoju laikotarpiu 

šis standartas būtų papildytas kitomis priemonėmis – įsteigiant specializuotą Europos imigracijos 

tarnybą, o migracijos politiką priskiriant Europos Sąjungos kompetencijai. 
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14 pokytis: apsaugoti įvairių Europos regionų ypatumus (maisto produktų 

ženklinimą, amatininkų gaminius, tradicijas), kad būtų išvengta gyvenimo 

būdo suvienodėjimo ir užtikrintas produktų kokybės atsekamumas 

Susijęs pageidavimas Europai: Europa, kurioje viršenybė teikiama kiekvienos valstybės interesams 

Ką reiškia šis pokytis? 

Raktiniai žodžiai: europinis ženklinimas, kultūrų ir tradicijų įvairovės pripažinimas 

Šiuo pokyčiu siekiama išsaugoti Europos tradicijų ir produkcijos įvairovę ir išvengti gyvenimo būdo 

suvienodėjimo, nes dėl to Europos Sąjunga yra dažnai kritikuojama. 

Kokie yra pagrindiniai etapai ir sėkmės kriterijai? 

Piliečių nuomone, pirmiausia reikia padaryti prieinamesnę esamą įvairaus europinio ir nacionalinio 

ženklinimo duomenų bazę. Tam reikia sukurti „trijų spustelėjimų“ interneto svetainę: vienas 

spustelėjimas patekti į svetainę, antras – atsidaryti Europos Sąjungos regionų žemėlapį, ir paskutinis – 

atsidaryti regionuose naudojamų ženklų aprašymą. 

Šis pokytis būtų sėkmingai įgyvendintas, jei būtų geriau komunikuojama apie esamus pasiekimus, todėl 

piliečiai daugiau sužinotų apie Europos kultūrų įvairovę. 
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Antra dalis: konsultacijų „Žodis jaunimui“ rezultatų 

pristatymas 

 

Konsultacijų datos 

2021 05 09 – 2021 07 18 

 

Duomenys apie dalyvavimą 

50 008 dalyviai 

2 918 pasiūlymų 

338 330 balsų 

 

Už Europos reikalus atsakingo valstybės sekretoriato iniciatyva pradėtos konsultacijos „Žodis jaunimui“. 

Šios konsultacijos yra Konferencijos dėl Europos ateities dalis. Tai beprecedentis Europos institucijų 

vykdomas dalyvaujamosios demokratijos renginys, kurio tikslas – suteikti galimybę visiems Europos 

piliečiams pareikšti savo nuomonę apie tai, ko jie tikisi iš Europos Sąjungos. Konsultacijų rezultatais bus 

naudojamasi Konferencijos dėl Europos ateities ir Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios 

Prancūzijos darbe. 

4 pagrindinės išvados 

1. Masinis jaunimo susitelkimas: daugiau nei 50 000 jaunųjų Prancūzijos piliečių dalyvavo 

konsultacijose visoje šalyje. 

2. Labiausiai visi sutarė dėl Europos kovos su klimato kaita politikos, gamybos perkėlimo į 

Europą, Europos demokratijos atgaivinimo, ES įtakos pasaulyje (ekonomikos, mokslinių 

tyrimų, žmogaus teisių, diplomatijos srityse). 
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3. Galingesnės ir vieningesnės Europos idėja sklandė visų konsultacijų metu, sutariama dėl kelių 

klausimų: 

- ekonomiškai stipresnės Europos (be kita ko, pasitelkiant perkėlimą), kad būtų galima sėkmingai 

konkuruoti su Kinija arba JAV; 

- diplomatinės Europos, turinčios daugiau įtakos tarptautinėje arenoje; 

- Europos, pasaulyje pirmaujančios kovoje su klimato kaita; 

- jaunimo sutelktos Europos; 

- Europos, vieningai vykdančios mokslinius tyrimus ir diegiančios inovacijas. 

 

4. Jaunimas taip pat patvirtino keturias idėjas, papildančias išsakytąsias piliečių forumuose: 

- aplinkos ir socialiniu požiūriu atsakinga Europos ekonomika; 

- Europa, kuri geografiniu požiūriu būtų geriau sujungta geležinkeliais; 

- mokesčių požiūriu teisingesnė Europa; 

- ryžtinga Europos Sąjungos veikla propaguojant moterų teises. 
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22 populiarios idėjos ir 13 prieštaringų idėjų, suskirstytos į 9 Konferencijos dėl Europos ateities 

temines sritis 

 

Populiarios idėjos yra suformuluotos pagal pasiūlymus, kuriems pritarė daugiausia konsultacijų dalyvių. 

Populiarūs pasiūlymai yra pasiūlymai, kuriems pritarta labiausiai, vidutiniškai gavę 79 % „balsų už“. 

 

Prieštaringos idėjos suformuluotos pagal konsultacijų dalyvių karščiausiai aptarinėtus pasiūlymus, 

išlaikant pusiausvyrą tarp balsų „už“ ir „prieš“. Prieštaringi pasiūlymai yra pasiūlymai, dėl kurių 

konsultacijose diskutuota įnirtingiausiai, vidutiniškai gavę 40 % balsų „už“ ir 38 % „prieš“. 

 

Išnagrinėjus šiuos pasiūlymus buvo įvardytos 22 populiarios idėjos ir 13 prieštaringų idėjų. Šios 22 

populiarios idėjos ir 13 prieštaringų idėjų buvo suskirstytos į 9 kryptis, atitinkančias pagrindines 

Konferencijos dėl Europos ateities temas. 
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Populiarių ir prieštaringų idėjų apibendrinimas 
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Išvada 

 

 

 

„Keliais žodžiais: jums 2035-ųjų Europa turės būti...“: 

 

 

 

 

Nacionalinėje konferencijoje dalyvavusių piliečių atsakymas į paskutinį klausimą: 

„Keliais žodžiais: jums 2035-ųjų Europa turės būti...“ 

 

 

 


