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Konferencija dėl Europos ateities 

Ataskaita 

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

3 sesija: 2022 m. vasario 11–13 d., Mastrichtas, Nyderlandai 

Europos piliečių forumus Konferencijos dėl Europos ateities kontekste organizuoja Europos 
Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija. 

Šį dokumentą1
 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro Danijos technologijų valdybos, instituto 

„Ifok“, agentūros „Missions Publiques“, organizacijos „Deliberativa“ ir bendrovės „Kantar Public“, 

atsakingų už metodiką ir forumų veiklos plėtojimą, atstovai. 4-ojo Europos piliečių forumo „ES 

pasaulyje; migracija“ 3 sesijai vadovavo Danijos technologijų valdybos atstovai drauge su agentūros 
„Missions Publiques“ atstovais. 

Turinys 

1. 3 sesijos santrauka 

2. Europos piliečių forumo 3 sesijos kontekstas 

3. Pagrindiniai sesijos rezultatai: forumo priimtos rekomendacijos  

 

 

● I priedas. Kaip buvo rengiamos rekomendacijos? 

● II priedas. Ekspertų ir (arba) faktų tikrintojų informacija vykdant faktų tikrinimo procesą 

● III priedas. Kitos rekomendacijos, kurios buvo svarstomos ir kurioms forumas nepritarė 

● IV priedas. Sugrupuotos gairės 

 

1. 3 sesijos santrauka 

2022 m. sausio 11–13 d. 175 atsitiktine tvarka atrinkti įvairaus amžiaus ES piliečiai, atstovaujantys 
įvairiems visuomenės sluoksniams ir atvykę iš visos ES, susitiko trečią kartą diskutuoti temomis „ES 

pasaulyje; migracija“ ir taip pratęsė per pirmą ir antrą sesijas vykusius svarstymus. Šios ketvirtojo 
forumo baigiamosios sesijos dalyvius Mastrichte priėmė centras „Studio Europa Maastricht“ 

Mastrichto parodų ir konferencijų centre (MECC). Jis bendradarbiavo su Mastrichto universitetu ir 
Europos viešojo administravimo institutu (EIPA). Dalyviai sesijoje taip galėjo dalyvauti internetu. 
Remdamiesi per antrą sesiją parengtomis gairėmis, piliečiai parengė ir patvirtino 40 galutinių 
rekomendacijų, kurios bus pristatytos ir aptartos Konferencijos plenarinėje sesijoje. Iš 175 dalyvių 17 
prisijungė ir dalyvavo nuotoliniu būdu.   

Diskusijos ir kolektyvinis darbas vyko trimis toliau nurodytais formatais. 

● Pogrupiuose. Kiekvieną iš 15 pogrupių sudarė maždaug dešimt trylika piliečių. Kiekviename 
pogrupyje buvo vartojamos keturios penkios kalbos ir kiekvienas pilietis galėjo kalbėti savo 
kalba arba ta kalba, kuria jam (jai) patogu kalbėti. Kiekviename pogrupyje dirbo specialus 
profesionalus moderatorius iš svarstymų grupės arba iš kitų išorės paslaugų teikėjų. Europos 
viešojo administravimo institutas (EIPA), palengvindamas moderatorių darbą, kiekvienam 
pogrupiui paskyrė po padėjėją. 

                                                
1Atsakomybės ribojimo pareiškimas: visą atsakomybę už šią ataskaitą prisiima tik jos autoriai. Joje neišreiškiama ES 
institucijų nuomonė. 
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● Plenarinėje sesijoje, subūrusioje visus forumo dalyvius. MECC centre Mastrichte vykusioms 

plenarinėms sesijoms vadovavo du pagrindiniai svarstymų grupės moderatoriai, buvo 
verčiama žodžiu į 24 ES oficialiąsias kalbas. 

Pasitelkę ekspertus ir faktų tikrintojus, remdamiesi savo pačių žinioms ir patirtimi bei dalyvaudami 

svarstymuose, piliečiai atvirame forume pradėjo nagrinėti visas per antrą forumo sesiją2
 parengtas 

gaires. Be iš ekspertų gaunamų žinių, jiems taip pat padėjo pogrupių moderatoriai. Kiekvienas pilietis 
gavo penkiasdešimt lipdukų (pirmai krypčiai – 10 žalios spalvos, antrai krypčiai – dešimt raudonos 
spalvos, trečiai krypčiai – dešimt mėlynos spalvos, ketvirtai krypčiai – dešimt geltonos spalvos, 
penktai krypčiai – dešimt oranžinės spalvos) ir kiekvienoje kryptyje galėjo nustatyti daugiausia 
dešimt prioritetinių gairių. Kai šis prioritetinių gairių nustatymas forumo lygmeniu buvo užbaigtas, 
piliečiai buvo priskirti tiems patiems pogrupiams, kuriuose jie dirbo per antrą sesiją, ir bendrai 
patvirtino, kurioms jų grupės gairėms pirmenybę teikė kiti forumo dalyviai.  

Rengiant rekomendacijas kiekvienam pogrupiui buvo nustatytas orientacinis rekomendacijų 
skaičiaus intervalas – nuo vienos iki trijų, bet ne daugiau kaip penkios rekomendacijos. Trims 
svarbiausioms pogrupio rekomendacijoms forumo dalyviai skyrė pirmą, antrą ir trečią vietas. 
Naudodami juodus lipdukus (kiekvienam po penkis) pogrupio dalyviai nustatė prioritetinę likusių 
rekomendacijų tvarką ir skyrė joms ketvirtą ir penktą vietas.  

Po to pogrupio darbo tikslas buvo parengti rekomendacijas remiantis gairėmis. Šiuo tikslu piliečiai 
naudojosi rekomendacijų šablonu.  

 Aprašymas Didžiausias galimas 

simbolių skaičius 
anglų kalba 

Galutinė rekomendacija Rekomenduojame… 1000 

Galutinis pagrindimas Tai rekomenduojame, nes…  300 

Toliau išvardyti elementai ir (arba) klausimai, kuriuos grupė turėjo aptarti (ne griežtas įpareigojimas, 
o griežta rekomendacija) formuluodama rekomendacijų pagrindimą.   
 

1. Kodėl ši rekomendacija svarbi ir aktuali forumo temoms? 

2. Kodėl svarbu imtis veiksmų ES lygmeniu? 

3. Koks yra šios rekomendacijos nepageidaujamas poveikis ir (arba) trūkumai ir kodėl vis tiek 
manome, kad tai svarbu? 

 

Dirbant pogrupiuose buvo surengtos keturios pogrupių grįžtamojo ryšio sesijos, kurių kiekviena truko 
maždaug 30 minučių, siekiant padėti dalyviams suprasti kituose pogrupiuose atliekamą darbą ir 
papildyti jų rekomendacijas. Per kiekvieną grįžtamojo ryšio sesiją vienas dalyvis iš kiekvieno pogrupio 
eidavo į kitą patalpą. Šis dalyvis pristatydavo savo pogrupio iki šiol parengtus rekomendacijų 
projektus ir atsižvelgdavo į savo kolegų pastabas. Padėjėjas grįžtamojo ryšio pastabas įtraukė į 
skaičiuoklę internete, skirtą rekomendacijų projektą rengusiam pogrupiui, kad būtų galima su jomis 
susipažinti (o ne vien išklausyti jų atstovo žodinį pranešimą). 

Dėl kiekvieno pogrupio rekomendacijų forumas balsavo vasario 13 d., sekmadienį. Prieš balsavimą 
visi dalyviai gavo dokumentą su visais rekomendacijų projektais, parengtais dieną anksčiau, kad 
galėtų juos perskaityti savo kalba (automatiškai išverstus iš anglų kalbos). Balsavimas vyko naudojant 

                                                
2 

4-ojo forumo antros sesijos ataskaitą galima rasti šiuo adresu: 4-ojo forumo 2 sesijos ataskaita. 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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internetinę formą. Balsavimo procesas buvo padalytas į penkis tarpsnius, atitinkančius penkias 
forumo kryptis. Rekomendacijos buvo pristatomos pagal kryptis, kiekvienai skiriant 30 minučių. 

Pirmiausia vienas kiekvieno pogrupio atstovas pateikdavo grįžtamąją informaciją apie savaitgalį 
atliktą darbą. Pagrindinis moderatorius perskaitė visas konkrečios krypties rekomendacijas anglų 
kalba, o piliečiai tuo pat metu galėjo klausyti vertimą žodžiu. Už rekomendacijas po vieną balsavo visi 
dalyviai. Visi vertėjai žodžiu iš anksto gavo rašytinių rekomendacijų projektus anglų kalba, kad 
balsuojant būtų užtikrintas kuo kokybiškesnis vertimas žodžiu. 

Atsižvelgiant į galutinio balsavimo rezultatus, rekomendacijos buvo suskirstytos taip:  

- forumas patvirtino 70 proc. ar daugiau balsų gavusias rekomendacijas;  
- rekomendacijos, kurios nepasiekė šios ribos, buvo laikomos forumo nepatvirtintomis ir 

įtrauktos į šios ataskaitos III priedą. 

Plenarinių forumo sesijų vaizdo įrašus galima rasti čia: 

● 2022 m. vasario 11 d. forumo 

plenarinėhttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-

of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-

0915-SPECIAL-OTHER sesija 

● 2022 m. vasario 13 d. forumo 

plenarinėhttps://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-

of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-

1000-SPECIAL-OTHER sesija 

2. Europos piliečių forumo 3 sesijos kontekstas 

Europos piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities elementas. Keturi 
Europos piliečių forumai organizuojami tam, kad europiečiai galėtų kartu apgalvoti, kokios Europos 
Sąjungos ateities jie nori. 

● Kiekviename iš keturių forumų dalyvauja po 200 atsitiktiniu būdu atrinktų ES piliečių iš 27 
valstybių narių. 

● Juose atspindima ES įvairovė tokiais aspektais kaip geografinė kilmė (šalis ir miestas ar 
kaimas), lytis, amžius, socialinė ir ekonominė padėtis ir išsilavinimas. 

● Kiekviename forume dalyvauja bent po vieną moterį ir vyrą iš kiekvienos valstybės narės. 

● Trečdalį kiekvieno forumo dalyvių sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus asmenys). Tarp šios 
jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio sukurta speciali sąsaja. 

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. vasario mėn. kiekvieno forumo dalyviai susitiks tris kartus. 

Pirma sesija buvo surengta Strasbūre, Europos Parlamento patalpose. Antra sesija vyko internetu 
naudojant „Interactio“ – internetinę priemonę, suteikiančią galimybę rengti daugiakalbius 
susitikimus su sinchroniniu vertimu į 24 kalbas. Trečia sesija vyksta keturiose skirtingose valstybėse 
narėse: 1-asis forumas – Dubline, Tarptautinių ir Europos reikalų institute ir Dublino pilyje, 2-asis 

forumas – Florencijoje, Europos universitetiniame institute, 3-iasis forumas – Natoline, Europos 

kolegijoje ir Varšuvos kultūros ir mokslo rūmuose, 4-asis forumas – Mastrichte, Mastrichto parodų ir 
konferencijų centre ir jį rengė centras „Studio Europa Maastricht“, bendradarbiaudamas su 

Mastrichto universitetu bei Europos viešojo administravimo institutu (EIPA).  

Pirma sesija buvo įvadinė, jos tikslas – sukurti viziją, nustatyti darbotvarkę ir nustatyti prioritetines 
temas, kurioms piliečiai nori skirti daugiausia dėmesio. Antros sesijos tikslas buvo išsamiau aptarti 
šias temas ir parengti gaires, o trečioje sesijoje buvo siekiama prisidėti prie Konferencijos plenarinės 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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sesijos parengiant Sąjungos institucijoms skirtų rekomendacijų rinkinį, kad jos galėtų imtis tolesnių 
veiksmų. 

 

 

 

 

3. Pagrindiniai sesijos rezultatai: forumo priimtos rekomendacijos (turės būti pateiktos 
plenarinėje sesijoje) 

 

1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas  

 

1.1 pogrupis. ES autonomija  

 

1. Raginame aktyviau skatinti strateginius Europoje gaminamus gaminius (pvz., žemės ūkio 
produktus, puslaidininkius, medicinos reikmenis, naujoviškas skaitmenines bei aplinkosaugos 
technologijas) ir teikti jiems didesnę finansinę paramą, kad jie būtų nuolat ir kuo plačiau prieinami 
ir įperkami Europos vartotojams, taip pat būtų sumažinta priklausomybė nuo gaminių, 
pagaminamų už Europos ribų. Tokia parama galėtų apimti struktūrinę ir regioninę politiką, 
pagalbą, kurią teikiant pramonės šakos bei tiekimo grandinės išlaikomos Europos Sąjungoje, 
mokesčių lengvatas, subsidijas, aktyvią MVĮ politiką ir švietimo programas, kad susijusios 

kvalifikacijos darbuotojai ir darbo vietos liktų Europoje. Tačiau aktyvi pramonės politika turėtų 
būti vykdoma atrankiai ir turėtų būti orientuota į inovatyviuosius produktus arba produktus, kurie 
svarbūs patenkinant pagrindinius poreikius ir teikiant pagrindines paslaugas. 

 

Tai rekomenduojame todėl, kad Europa jau yra pernelyg priklausoma nuo už jos ribų gaunamų 
išteklių tokiose svarbiose srityse, dėl kurių gali kilti diplomatinių konfliktų, ir dėl to gali pradėti trūkti 
pagrindinių arba strategiškai svarbių produktų ar paslaugų. Gamybos sąnaudos Europos Sąjungoje 
dažnai didesnės nei kitose pasaulio dalyse, todėl aktyviau skatinant ir remiant šiuos gaminius 
europiečiams bus suteiktos galimybės ir kuriamos paskatos pirkti konkurencingą Europos produkciją. 
Taip pat dėl to padidės Europos konkurencingumas, o į ateitį orientuotos pramonės šakos bei darbo 
vietos liks Europoje. Sutelkus gamybą konkrečiuose regionuose taip pat sumažės transporto išlaidos 
ir žala aplinkai. 
 

 

2. Rekomenduojame Europos Sąjungai sumažinti priklausomybę nuo naftos ir dujų importo. Tai 
turėtų būti daroma aktyviai remiant viešojo transporto ir energijos vartojimo efektyvumo 
projektus, Europos greitųjų traukinių bei krovinių vežimo tinklą, švarios ir atsinaujinančiųjų išteklių 
(ypač saulės ir vėjo) energijos tiekimo ir alternatyvių technologijų (pvz., vandenilio arba iš atliekų 
gaunamos energijos) plėtrą. Be to, ES turėtų skatinti kultūros pokyčius – perėjimą nuo asmeninių 
automobilių prie viešojo transporto, bendras keliones elektrinėmis transporto priemonėmis ir 
važiavimą dviračiu. 
 

Tai rekomenduojame, nes tokios priemonės naudingos ir siekiant, kad Europa būtų nepriklausoma 
nuo išorės išteklių, ir įgyvendinant plataus užmojo klimato bei CO2 mažinimo tikslus. Be to, tokie 
veiksmai suteiks Europai galimybę užimti stiprią poziciją į ateitį orientuotų technologijų srityje, 
sustiprinti savo ekonomiką ir kurti darbo vietas. 
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3. Rekomenduojame priimti ES lygmens teisės aktą, kuriuo būtų užtikrinta, kad visi ES gamybos bei 

tiekimo procesai ir importuojamos prekės atitiktų kokybės bei tvarumo standartus, etikos normas 
ir visus taikomus Europos žmogaus teisių standartus, o šio teisės akto nuostatas atitinkantiems 
gaminiams teikti sertifikatus. 

 

Tai rekomenduojame, nes atlikus šiuos veiksmus vartotojams ir prekiautojams būtų lengviau gauti 
informacijos apie perkamus ar parduodamus gaminius. Tai galima padaryti patikrinus duomenis 

sertifikavimo sistemoje. Sertifikavimas taip pat padeda sumažinti atotrūkį tarp rinkoje prieinamų 
pigių ir brangių gaminių. Pigūs gaminiai neatitiks privalomo standarto ir todėl nebus laikomi 
kokybiškais. Tokio sertifikavimo reikalavimus atitinkantys gamintojai apsaugotų aplinką, tausotų 
išteklius ir skatintų atsakingą vartojimą. 
 

 

4. Rekomenduojame įgyvendinti visos Europos programą, skirtą smulkiems vietos gamintojams 
strateginiuose visų valstybių narių sektoriuose remti. Tokiems gamintojams būtų teikiamas 
profesinis mokymas, finansinė parama pasinaudojant subsidijomis ir jie būtų skatinami gaminti 

(tais atvejais, kai ES būtų reikiamų žaliavų) daugiau reikalavimus atitinkančių gaminių, todėl 
reikėtų mažiau jų importuoti. 
 

Tai rekomenduojame, nes remdama ES įsikūrusius strateginių sektorių gamintojus ES gali užsitikrinti 
ekonominį savarankiškumą šiuose sektoriuose. Tokios priemonės galiausiai padėtų sustiprinti visą 
gamybos procesą ir taip skatintų inovacijų diegimą. Todėl žaliavos ES būtų gaunamos tvariau, 
sumažėtų transporto išlaidos ir būtų saugoma aplinka. 
 

 

5. Rekomenduojame gerinti žmogaus teisių įgyvendinimą Europos lygmeniu imantis šių veiksmų: 
didinant informuotumą šalyse, kurios reikiamu mastu nesilaiko Europos žmogaus teisių 
konvencijos (EŽTK) arba Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos; griežtai 
kontroliuojant (tai turėtų koordinuoti ES ir tam reikėtų naudoti ES teisingumo rezultatų suvestinę), 
kokiu mastu valstybėse narėse gerbiamos žmogaus teisės, ir griežtai užtikrinant, kad būtų 
laikomasi reikalavimų – taikant įvairaus pobūdžio sankcijas. 
 

Tai rekomenduojame, nes valstybės narės dėl žmogaus teisių jau susitarė ratifikuodamos Europos 
žmogaus teisių konvenciją, o dabar būtina didinti jos pripažinimą kiekvienoje atskiroje valstybėje 
siekiant užtikrinti, kad žmogaus teisės būtų aktyviai pripažįstamos ir įgyvendinamos tose valstybėse 
narėse. 
 

 

6. Rekomenduojame Europos lygmeniu atlikti peržiūrą ir pradėti intensyvią komunikacijos 
kampaniją, kad ES piliečiai daugiau žinotų apie Europos užimtumo tarnybų (EURES) tinklą, ES 
imigracijos portalą ir trečiųjų šalių piliečių įgūdžių nustatymo ES šabloną, o ES įmonės dažniau 
naudotųsi šiomis priemonėmis reklamuodamos ir viešindamos laisvas darbo vietas. 
 

Rekomenduojame sukurti naują interneto platformą, kurioje būtų reklamuojamos Europos jaunimui 
skirtos įsidarbinimo galimybės. Europos lygmeniu jau yra daugybė panašių iniciatyvų. Manome, kad 
siekiant skatinti esamus darbuotojus ir didinti įsidarbinimo galimybes Europos lygmeniu labai svarbu 
stiprinti jau turimas priemones. 

 

1.2 pogrupis. Sienos  

 

7. Rekomenduojame sukurti darbo jėgos migracijos į ES sistemą, kuri būtų pagrįsta realiais Europos 
darbo rinkų poreikiais. Turėtų būti sukurta bendra profesinių ir akademinių diplomų, įgytų ES ir ne 
ES šalyse, pripažinimo sistema. Kvalifikuotiems migrantams turėtų būti siūloma profesinė 
kvalifikacija ir kultūrinė bei kalbinė integracija. Atitinkamą kvalifikaciją turintiems prieglobsčio 
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prašytojams turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti darbo rinkoje. Turėtų veikti integruota 
agentūra, kurios pagrindas galėtų būti Europos užimtumo tarnybų bendradarbiavimo tinklas. 
 

Tai rekomenduojame, nes Europai reikia tam tikrų sričių kvalifikuotos darbo jėgos, kurios paklausos 
nepavyksta visiškai patenkinti savomis jėgomis. Šiuo metu nėra pakankamai realių būdų teisėtai 
kreiptis dėl darbo leidimo Europos Sąjungoje. Sukūrus visoje Europoje veikiančią profesinių ir 
akademinių diplomų pripažinimo sistemą būtų sudarytos palankesnės sąlygos patenkinti tuos 
poreikius ir būtų supaprastinta darbo jėgos migracija ES viduje ir į ES. Būtų galima veiksmingiau 

mažinti užimtumo skirtumus ir geriau valdyti nekontroliuojamą migraciją. Prieglobsčio prašytojams 
leidus naudotis darbo jėgos migracijos sistema būtų galima paspartinti jų integraciją į Europos šalių 
ekonomiką bei visuomenę. 
 

 

8. Rekomenduojame Europos Sąjungai plėsti savo teisės aktų taikymą, kad Frontex būtų suteikta 
daugiau įgaliojimų ir ši agentūra taptų labiau savarankiška. Taip ji galėtų imtis veiksmų visose 
valstybėse narėse ir užtikrintų visų ES išorės sienų apsaugą. Vis dėlto, ES turėtų atlikti Frontex 

veiklos auditą, nes siekiant išvengti bet kokio pobūdžio piktnaudžiavimo būtinas visiškas 
skaidrumas. 

 

Tai rekomenduojame, nes, mūsų manymu, nepriimtina tai, kad Frontex gali būti draudžiama patekti į 
pasienį, ypač tais atvejais, kai pažeidžiamos žmogaus teisės. Norime būti tikri, kad Frontex įgyvendina 

ES teisės aktus. Pati Frontex turi būti kontroliuojama ir tikrinama, kad būtų išvengta netinkamo 
elgesio organizacijos viduje.  

 

 

9. Rekomenduojame Europos Sąjungai pasirūpinti, kad būtų sudarytos sąlygos tikrinti piliečius (jų 
patvirtintus įgūdžius, kilmę), ypač ekonominius migrantus, jų išvykimo šalyje. Atliekant tokias 
patikras nustatoma, kas atitinka atvykimo į ES ir darbo joje reikalavimus atsižvelgiant į 
priimančiosios šalies ekonominius poreikius ir (arba) laisvas darbo vietas. Tokių patikrų kriterijai 

turi būti vieši ir visiems prieinami. Tai galima įgyvendinti sukuriant (internetinę) Europos 
imigracijos agentūrą.  
 

Tai rekomenduojame, nes ėmusis tokių priemonių žmonėms nereikėtų kirsti sienos neteisėtai. Taip 
būtų kontroliuojamas į ES atvykstančių asmenų srautas, todėl sumažėtų spaudimas prie sienų. Be to, 
būtų lengviau užpildyti laisvas darbo vietas priimančiosiose šalyse. 
 

 

10. Rekomenduojame Europos Sąjungai užtikrinti, kad prie kiekvienos sienos būtų taikoma vienoda 
sutikimo politika ir naudojamos vienodos priemonės, gerbiant žmogaus teises ir garantuojant visų 
migrantų (pvz., nėščiųjų ir vaikų) saugumą bei sveikatą.  
 

Tai rekomenduojame, nes labai vertiname teisingą ir vienodą požiūrį į migrantus prie visų sienų. 
Norime užkirsti kelią atvejams, kai migrantai per ilgai pasilieka pasienyje ir valstybes nares užplūsta 
dideli jų srautai. Visos valstybės narės turi būti gerai pasirengusios juos priimti.  
 

 

2 kryptis. ES kaip tarptautinė partnerė  

 

2.1 pogrupis. Prekyba ir santykiai etikos požiūriu 

 

11. Rekomenduojame ES taikyti apribojimus gaminių iš šalių, kuriose leidžiamas vaikų darbas, 
importui. Tai turėtų būti daroma parengiant juodąjį bendrovių sąrašą, kuris būtų nuolat 
atnaujinamas atsižvelgiant į esamas sąlygas. Taip pat rekomenduojame užtikrinti, kad laipsniškai 
taptų prieinamos galimybės lankyti mokyklą nustojantiems dirbti vaikams, ir teikiant informaciją 
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oficialiomis ES priemonėmis, pvz., vykdant kampanijas ir pasitelkiant pasakojimus, gerinti 
vartotojų informuotumą apie vaikų darbą. 
 

Tai rekomenduojame, nes pripažįstame, kad nepakankamos galimybės lankyti mokyklą ir vaikų darbo 
reiškinys yra susiję. Pateikdami šią rekomendaciją norime didinti vartotojų informuotumą, sumažinti 
gaminių, kuriuos gaminant pasitelkiamas vaikų darbas, paklausą, kad tokia praktika galiausiai būtų 
panaikinta.  

 

 

12. Rekomenduojame ES kurti partnerystę su besivystančiomis šalimis, teikiant paramą jų 
infrastruktūrai ir dalijantis kompetencija, mainais už tai sudarant abiem pusėms palankių prekybos 
susitarimų, siekiant padėti tokioms šalims pereiti prie žaliosios energijos šaltinių. 
 

Tai rekomenduojame siekdami palengvinti perėjimą prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
besivystančiose šalyse pasitelkiant prekybos partnerystę ir diplomatinius susitarimus. Taip būtų 
sukurti geri ilgalaikiai ES ir besivystančių šalių santykiai ir padėtų kovoti su klimato kaita. 
 

 

13. Rekomenduojame ES sukurti privalomą ekologinį įvertinimą, kuris būtų nurodomas visų gaminių, 
kuriuos gali įsigyti paprastas vartotojas, priekyje. Ekologinis įvertinimas būtų apskaičiuojamas 
atsižvelgiant į gaminant bei gabenant gaminį išmetamų teršalų kiekį, taip pat pagal kenksmingą 
turinį, atsižvelgiant į pavojingų produktų sąrašą. Ekologinį įvertinimą turėtų tvarkyti ir stebėti ES 
institucija. 

 

Tai rekomenduojame tam, kad ES vartotojai būtų geriau supažindinti su jų perkamų gaminių 
aplinkosauginiu pėdsaku. Ekologinis rodiklis turėtų būti visoje ES taikomas klasifikavimo metodas, 
kurį naudojant paprastai parodoma, kiek ekologiškas yra gaminys. Nurodant ekologinį įvertinimą, 
gaminio galinėje pusėje turėtų būti pateiktas QR kodas, kurį nuskaičius būtų galima gauti papildomos 
informacijos apie gaminio aplinkosauginį pėdsaką.  
 

 

2.2 pogrupis. Tarptautiniai klimato srities veiksmai 

 

14. Rekomenduojame Europos Sąjungai priimti strategiją, kuria būtų užtikrinta didesnė jos 
nepriklausomybė energijos gamybos srityje. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių plėtrą turėtų 
koordinuoti Europos įstaiga, kuri sujungtų esamas Europos energetikos institucijas, atsižvelgdama į 
valstybių narių poreikius, pajėgumus ir išteklius, kartu gerbdama jų nepriklausomybę. Institucijos 
skatintų dalijimąsi žiniomis tarpusavyje, kad ši strategija būtų įgyvendinta. 
 

Tai rekomenduojame, nes dėl dabartinės priklausomybės esame pažeidžiami, kai kyla politinių 
nesutarimų su šalimis, iš kurių importuojame išteklius. To pavyzdys – dabartinė elektros energijos 
sektoriaus krizė. Tačiau taip koordinuojant veiksmus turėtų būti gerbiama kiekvienos šalies 
nepriklausomybė. 
 

 

15. Rekomenduojame Europos Sąjungoje ir už jos ribų atliekų eksportui taikyti aukštesnius 
aplinkosaugos standartus, taip pat griežtesnę kontrolę bei sankcijas, kad būtų sustabdytas 
neteisėtas eksportas. ES turėtų kurti paskatas valstybėms narėms perdirbti daugiau savo atliekų ir 
iš jų gaminti energiją. 
 

Tai rekomenduojama siekdami sustabdyti aplinkai daromą žalą, kai tam tikros šalys atsikrato atliekų 
pakenkdamos kitoms, ypač, kai tokia veikla vykdoma nesilaikant jokių aplinkosaugos standartų. 
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16. Rekomenduojame ES skatinti nuolat vykdomą tvirtesnę ekologinę pertvarką, nustatant tikslą 
atsisakyti taršių pakuočių. Tam reikėtų skatinti naudoti mažiau pakuočių arba mažiau kenksmingas 
aplinkai pakuotes. Siekiant užtikrinti, kad mažesnės įmonės galėtų prisitaikyti prie šių pokyčių, 
turėtų būti teikiama pagalba ir suteikiamos galimybės prisitaikyti. 
 

Tai rekomenduojame, nes reikia mažinti gamtos išteklių, ypač iš ne ES šalių gaunamų žaliavų, 
naudojimą. Taip pat turime sumažinti žalą, kurią europiečiai daro mūsų planetai ir jos klimatui. Labai 
svarbu didinti paramą mažoms įmonės, siekiant užtikrinti, kad jos galėtų prisitaikyti nedidindamos 
kainų. 
 

 

17. Rekomenduojame Europos Sąjungos šalims kartu rimčiau spręsti branduolinės energijos klausimą. 
Turėtų būti stiprinamas bendradarbiavimas, vykdomas vertinant branduolinės energijos 
naudojimą ir jos vaidmenį perėjimui prie žaliosios energijos, kuris būtinas Europoje. 
 

Tai rekomenduojame, nes branduolinės energijos klausimo negali spręsti viena šalis. Šiuo metu 
pusėje valstybių narių yra daugiau nei šimtas reaktorių. Statomi ir nauji reaktoriai. Kadangi turime 

bendrą elektros tinklą, jame pagaminama mažo anglies dioksido kiekio elektros energija naudinga 
visiems europiečiams ir dėl to didėja mūsų žemyno energetikos nepriklausomumas. Be to, dėl atvirų 
branduolinių atliekų arba branduolinės avarijos atveju nukentėtų kelios šalys. Nepaisant to, koks 
sprendimas būtų priimtas – naudoti branduolinę energiją ar jos nenaudoti, – europiečiai turėtų 
drauge aptarti šį klausimą ir parengti geriau suderintas strategijas, gerbdami šalių nepriklausomybę. 
 

 

 

 

2.3 pogrupis. Europos vertybių propagavimas 

 

18. ES turėtų labiau priartėti prie piliečių. Rekomenduojame ES kurti ir stiprinti ryšius su piliečiais bei 
vietos institucijomis, pvz., vietos valdžios institucijomis, mokyklomis ir savivaldos institucijomis. To 

reikia, kad būtų galima didinti skaidrumą, pasiekti piliečius ir geriau juos informuoti apie 
konkrečias ES iniciatyvas bei bendro pobūdžio ES informaciją.  
 

Tai rekomenduojame, nes šiuo metu ES informacija nepakankamai prieinama visoms visuomenės 
grupėms ir nepasiekia paprastų piliečių. Dažnai tokia informacija nuobodi, sunkiai suprantama ir 
nepatogi naudotis. Tai būtina pakeisti, kad piliečiai aiškiau suprastų ES vaidmenį ir veiksmus. Siekiant 
sužadinti piliečių susidomėjimą, ES informacija turi būti lengvai randama, motyvuojanti, įdomi ir 
pateikiama buitine kalba. Siūlome: organizuoti ES politikų apsilankymus mokyklose, skelbti 
informaciją per radiją, tinklalaidėse, tiesioginiuose įrašuose, spaudoje, autobusų kampanijose, 
socialiniuose tinkluose, vietos piliečių susibūrimuose ir sukurti specialią darbo grupę, kuri gerintų ES 
vykdomą informavimą. Šios priemonės suteiks galimybę piliečiams gauti ES informacijos, kuri nebūtų 
atrinkta nacionalinės žiniasklaidos. 
 

 

19. Rekomenduojame piliečiams aktyviau dalyvauti ES politikos gyvenime. Siūlome piliečiams 
tiesiogiai dalyvauti renginiuose, panašiuose į Konferenciją dėl Europos ateities. Jie turėtų būti 
buriami nacionaliniu, vietos ir Europos lygmeniu. ES turėtų parengti nuoseklią tokių renginių 
strategiją ir centralizuotus nurodymus. 
 

Tai rekomenduojame, nes organizuojant tokius dalyvaujamosios demokratijos renginius bus teikiama 

tinkama informacija apie ES ir gerinama ES politikos kokybė. Tokie renginiai turėtų būti 
organizuojami siekiant propaguoti pagrindines vertybes – demokratiją ir pilietinį aktyvumą. Šie 
renginiai politikams suteiktų galimybę parodyti piliečiams, kad jiems svarbu, jog piliečiai būtų 
susipažinę su aktualijomis ir turėtų dalyvauti jas formuojant. Pateikiant centralizuotas gaires bus 

užtikrintas nuoseklus ir vienodas nacionalinių bei vietos konferencijų formatas.  
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3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje 

 

3.1 pogrupis. Saugumas ir gynyba 

 

20. Rekomenduojame ateityje savigynos tikslais daugiausia naudoti Europos Sąjungos jungtines 

ginkluotąsias pajėgas. Taip užkertamas kelias bet kokio pobūdžio agresyviems kariniams 
veiksmams. Europoje tai reikštų, kad turime sugebėti teikti paramą krizių atvejais, pvz., įvykus 
gaivalinėms nelaimėms. Ėmęsi tokių veiksmų, už Europos Sąjungos ribų galėtume dislokuoti 
pajėgas tam tikrose teritorijose išskirtinėmis aplinkybėmis ir tik gavę atitinkamus teisinius 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos įgaliojimus, taigi ir laikydamiesi tarptautinės teisės. 
 

Jei ši rekomendacija būtų įgyvendinta, tarptautiniu mastu Europos Sąjunga galėtų būti laikoma 
patikima, atsakinga, stipria ir taikia partnere. Todėl, siekiant apsaugoti pagrindines vertybes, tikimasi 
geresnio gebėjimo reaguoti į kritines situacija vidaus ir išorės lygmeniu. 
 

 

3.2 pogrupis. Sprendimų priėmimas ir ES užsienio politika 

 

21. Rekomenduojame visiems klausimams, kurie dabar sprendžiami vieningu balsavimu, taikyti 
kvalifikuotos balsų daugumos principą. Vienintelės išimtys turėtų būti naujų narių priėmimas į ES 
ir pagrindinių ES principų, išdėstytų Lisabonos sutarties 2 straipsnyje bei Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, pakeitimai. 
 

Taip bus sustiprinta ES pozicija pasaulyje vieningai veikiant trečiųjų šalių atžvilgiu ir bus galima 
sparčiau reaguoti į bendro pobūdžio bei specifines krizines situacijas. 

 

 

22. Rekomenduojame Europos Sąjungai sustiprinti savo galimybes taikyti sankcijas valstybėms 
narėms, valdžios institucijoms, subjektams, grupėms, organizacijoms ar fiziniams asmenims, 
nesilaikantiems pagrindinių jos principų, susitarimų ir teisės aktų. Būtina užtikrinti, kad jau 
priimtos sankcijos būtų taikomos ir įgyvendinamos greitai. Trečiosioms šalims nustatytos sankcijos 
turėtų būti proporcingos veiksmams, kurių pagrindų buvo priimtos, taip pat turėtų būti 
veiksmingos ir taikomos tinkamu metu. 

 

Tam, kad ES būtų pajėgi ir patikima, ji turi taikyti sankcijas tiems, kas pažeidžia jos principus. Šios 
sankcijos turėtų būti lengvai bei aktyviai įgyvendinamos ir turėtų būti lengvai ir aktyviai tikrinama, 
kaip jų laikomasi. 
 

 

3.3 pogrupis. Kaimyninės šalys ir plėtra 

 

23. Rekomenduojame Europos Sąjungai skirti atskirą biudžetą švietimo programoms, orientuotoms į 
ES veikimą ir jos vertybes, kurti. Tada valstybėms narėms, kurios to nori, bus pasiūlyta įtraukti jas į 
savo ugdymo įstaigų (pradinių, vidurinių ir universitetų) mokymo programas. Be to, studentams, 
norintiems studijuoti kitoje Europos šalyje pagal programą „Erasmus“, galėtų būti pasiūlytas 
specialus kursas apie ES ir jos veikimą. Šį kursą pasirinkusiems studentams būtų teikiama 
pirmenybė atrenkant programų „Erasmus“ dalyvius. 

 

Tai rekomenduojame siekdami sustiprinti priklausymo ES jausmą. Taikant tokias priemones piliečiai 
galės geriau susitapatinti su ES ir perduoti jos vertybes. Be to, taip padidės ES veiklos skaidrumas, 
buvimas ES dalimi teiks daugiau naudos ir galėsime sėkmingiau kovoti su prieš Europą nukreiptais 
judėjimais. Tai turėtų atgrasyti valstybes nares nuo išstojimo iš ES. 
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24. Rekomenduojame ES palaikant santykius su kitomis šalimis labiau pasinaudoti savo politine bei 
ekonomine galia ir apsaugoti valstybes nares nuo patiriamo dvišalio ekonominio, politinio ir 
socialinio spaudimo. 

 

Tai rekomenduojame dėl trijų priežasčių. Pirma, tokiais veiksmais bus sustiprintas vieningumo 
jausmas Europoje Sąjungoje. Antra, vienašalis atsakas padės aiškiai, griežtai ir greitai reaguoti 
užkertant kelią bet kokiems kitų šalių bandymams įbauginti ir suteikti pretekstą ES narių atžvilgiu 
imtis represijų politikos. Trečia, taip bus padidintas Sąjungos saugumas ir užtikrinta, kad nė viena 
valstybė narė nesijaustų palikta nuošalyje ar ignoruojama. Taikant dvišalį atsaką ES suskaldoma ir šią 
silpnybę trečiosios šalys panaudoja prieš mus. 
 

 

25. Rekomenduojame Europos Sąjungai pagerinti savo žiniasklaidos strategiją. Viena vertus, ES turėtų 
didinti savo matomumą socialiniuose tinkluose ir aktyviai populiarinti savo skelbiamą turinį. Kita 
vertus, ES turėtų ir toliau kasmet organizuoti tokias asmeniniu dalyvavimu pagrįstas konferencijas 
kaip Konferencija dėl Europos ateities. Be to, rekomenduojame ES skatinti inovacijas raginant 

naudoti pasiekiamą Europos socialinio tinklo platformą. 
 

Pirmiau nurodytus veiksmus rekomenduojame, nes juos atlikus būtų galima ne tik pasiekti 
jaunesnius žmones, bet ir labiau sudominti ES piliečius bei paskatinti juos aktyviau įsitraukti 
pasitelkiant patrauklesnę ir veiksmingesnę komunikacijos priemonę. Tokie renginiai kaip 
Konferencija dėl Europos ateities turėtų suteikti piliečiams galimybę labiau įsitraukti į sprendimų 
priėmimo procesą ir užtikrinti, kad jų nuomonė būtų išklausyta. 
 

 

26. Rekomenduojame valstybėms narėms susitarti dėl tvirtos vizijos ir bendros strategijos, kad prieš 
leidžiant kitoms šalims įstoti į ES būtų galima suderinti ir sustiprinti ES tapatumą bei vienybę. 
 

Šią rekomendaciją pateikiame todėl, kad manome, jog prieš svarstant galimybę integruoti kitas šalis 
labai svarbu stiprinti ne tik Europos Sąjungą, bet ir valstybių narių tarpusavio santykius.  Kuo daugiau 

valstybių integruosis į ES, tuo sudėtingesnis bus sprendimų priėmimo procesas Europos Sąjungoje. 
Todėl svarbu persvarstyti sprendimų priėmimo procesus, kai balsuojant taikomas vieningumo 
principas. 

 

 

4 kryptis. Migracija žmogaus akimis  

 

4.1 pogrupis. Migracijos priežasčių šalinimas 

 

27. Rekomenduojame Europos Sąjungai aktyviai prisidėti prie jai nepriklausančių šalių ir šalių, iš kurių 
atvyksta dideli migrantų srautai, ekonominės plėtros. ES, padedama atitinkamų subjektų 
(pavyzdžiui, vietos NVO, vietos politikų, vietoje dirbančių mokslo darbuotojų, ekspertų ir kt.), 
turėtų ieškoti būdų taikiai, veiksmingai ir aktyviai imtis veiksmų šalyse, iš kurių atvyksta daug 
migrantų ir su kurių vietos valdžios institucijomis anksčiau pasiekti susitarimai dėl tikslių 
bendradarbiavimo sąlygų. Tokie intervenciniai veiksmai turėtų duoti apčiuopiamų rezultatų ir 
padaryti išmatuojamą poveikį. Kartu šie apčiuopiami rezultatai ir poveikis turėtų būti aiškiai 
suformuluoti, kad ES piliečiai suprastų Sąjungos vykdomą paramos vystymuisi politiką. Šiuo 
požiūriu ES paramos vystymuisi veiksmai turėtų tapti geriau matomi. 
 

Tai rekomenduojame, nes, nors ES ir imasi veiksmų tarptautinio vystymosi srityje, ji turi tęsti šią 
veiklą ir investuoti į politikos skaidrumo bei matomumo užtikrinimo priemones bei veiksmus, kurių 
imasi. 
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28. Rekomenduojame sukurti bendrą Europos užimtumo sistemą, taip visoje Sąjungoje suvienodinant 

darbo sąlygas (pvz., minimalų darbo užmokestį, darbo laiką kt.). ES turėtų stengtis nustatyti 
pagrindinius bendrus darbo standartus, kad užkirstų kelią gyventojų, kurie išvyksta iš savo kilmės 
šalių ieškodami geresnių darbo sąlygų, migracijai. Kurdama tokius standartus, ES turėtų stiprinti 
profesinių sąjungų vaidmenį tarpvalstybiniu lygmeniu. Jei imtųsi tokių priemonių, ES vidinę 
ekonominę migraciją (ES piliečių migraciją) laikytų labai svarbiu klausimu.  
 

Tai rekomenduojame todėl, kad nustatėme, jog daugybė ES gyventojų migruoja dėl ekonominių 
priežasčių, nes darbo sąlygos ES valstybėse narėse skiriasi. Dėl to šalyse vyksta protų nutekėjimo 
procesas, kurio reikėtų vengti, kad valstybės narės galėtų išlaikyti talentingus žmones ir darbo jėgą. 
Nors palaikome laisvą piliečių judėjimą, manome, kad ES piliečių migraciją iš vienos ES valstybės 
narės į kitą, kai migruojama ne savo noru, lemia ekonominės priežastys. Todėl svarbu sukurti bendrą 
užimtumo sistemą.  
 

 

4.2 pogrupis. Žmogiškieji aspektai  
 

29. Rekomenduojame Europos Sąjungoje įgyvendinti bendrą kolektyvinę migracijos politiką, taikant 
solidarumo principą. Norime daugiausia dėmesio skirti pabėgėlių problemai. Bendra tvarka, 
taikoma visose Sąjungos valstybėse narėse, turėtų būti pagrįsta geriausia patirtimi ir papročiais, 
kurie iš pažiūros sėkmingai pritaikyti visose Sąjungos šalyse. Be to, tokia tvarka turėtų būti 
taikoma iniciatyviai ir ją turėtų aktyviai įgyvendinti ir nacionalinės valdžios institucijos, ir ES 
administracija.  

 

Pabėgėlių problema aktuali visoms ES šalims. Šiuo metu valstybėse taikoma praktika pernelyg 
skirtinga, o tai turi neigiamų padarinių ir pabėgėliams, ir Sąjungos piliečiams. Todėl būtina taikyti 
suderintą ir nuoseklų požiūrį. 
 

 

30. Rekomenduojame ES dėti daugiau pastangų informuojant ir šviečiant valstybių narių piliečius su 
migracija susijusiomis temomis. Šio tikslo turėtų būti siekiama ugdant vaikus nuo kuo ankstesnio 
amžiaus – nuo pirmųjų pradinių mokyklų klasių – tokiomis temomis kaip migracija ir integracija. Jei 

šį ankstyvąjį ugdymą derinsime su NVO bei jaunimo organizacijų veikla, taip pat plataus masto 
žiniasklaidos kampanijomis, gali pavykti iki galo įgyvendinti šį tikslą. Be to, turėtų būti 
pasitelkiamos įvairiausios informavimo priemonės – nuo skrajučių iki televizijos bei socialinių 
tinklų. 
 

Svarbu parodyti žmonėms, kad yra ir teigiamų su migracija susijusių aspektų, pvz., atvyksta 
papildomos darbo jėgos. Norime pabrėžti, kad svarbu didinti informuotumą apie abu procesus ir 
žmonės suprastų migracijos priežastis bei padarinius, siekiant panaikinti migrantų stigmatizavimą.  
 

 

4.3 pogrupis. Integracija  

 

31. Rekomenduojame Direktyvą 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos 
prašytojų priėmimo, pakeisti privalomu ES reglamentu, kuris būtų vienodai taikomas visose 
valstybėse narėse. Pirmiausia reikėtų gerinti priėmimo ir apgyvendinimo sąlygas. 
Rekomenduojame sukurti specialią ES stebėsenos įstaigą, kuri įgyvendintų šį reglamentą.  
 

To reikia, nes esama direktyva valstybėse narėse įgyvendinama nevienodai. Būtina panaikinti tokias 
sąlygas kaip Morijos pabėgėlių stovykloje. Todėl siūlomas reglamentas turėtų būti įgyvendintas ir 
jame turi būti numatytos privalomos sankcijos. Stebėsenos įstaiga turėtų būti tvirta ir patikima. 
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32. Rekomenduojame ES kiekvienam prieglobsčio prašytojui ir pabėgėliui, kol vyksta leidimo gyventi 
šalyje suteikimo procedūrą, sudaryti sąlygas lankyti kalbos ir integracijos kursus. Tokie kursai 
turėtų būti privalomi, nemokami ir kartu turėtų būti teikiama asmeninė pagalba pirminės 
integracijos etapu. Tokie žmonės turėtų pradėti lankyti kursus praėjus dviem savaitėms nuo 
prašymų suteikti leidimą gyventi šalyje pateikimo. Be to, reikėtų sukurti paskatų ir sankcijų 
mechanizmus.  

 

Šalies, į kurią atvykstama, kalbos mokymasis, taip pat pažintis su jos kultūra, istorija ir etikos 
normomis yra vienas svarbiausių integracijos etapų. Kai migrantams tenka ilgai laukti pradinės 
integracijos proceso, tai neigiamai paveikia jų socialinę asimiliaciją. Sankcijų mechanizmas gali padėti 
įvertinti migrantų pasirengimą integruotis. 
 

 

5 kryptis. Atsakomybė ir solidarumas visoje ES 

 

5.1 pogrupis. Migracijos srautų paskirstymas  

 

33. Rekomenduojame pakeisti Dublino sistemą teisiškai privaloma sutartimi, siekiant užtikrinti 

teisingą, tolygų ir proporcingą prieglobsčio prašytojų paskirstymą Europos Sąjungoje 
vadovaujantis teisingumo ir solidarumo principais. Šiuo metu pabėgėliai privalo prieglobsčio 
prašymus pateikti toje ES valstybėje narėje, į kurią pirmiausia atvyksta. Turėtų kuo skubiau būti 
vykdoma šios sistemos pertvarka. ES Komisijos pasiūlymas dėl naujo ES migracijos ir prieglobsčio 
pakto, kuris taikomas nuo 2020 m., yra geras atskaitos taškas ir turėtų būti priimtas kaip teisės 
aktas, nes jame numatytos pabėgėlių paskirstymo ES valstybėse narėse kvotos. 
 

Tai rekomenduojame, nes taikant dabartinę Dublino sistemą nesilaikoma solidarumo ir teisingumo 
principų. Dėl to ES pasienyje esančioms šalims, per kurias didžioji dalis prieglobsčio prašytojų pirmą 
kartą patenka į ES teritoriją, užkraunama didelė našta. Visos valstybės narės turi prisiimti 
atsakomybę ir valdyti pabėgėlių srautus į ES. ES yra bendromis vertybėmis besivadovaujanti 
bendruomenė ir turėtų elgtis atitinkamai.  
 

 

34. Rekomenduojame ES teikti paramą savo valstybėms narėms, kad prieglobsčio prašymai būtų 
nagrinėjami greičiau ir taikant bendrus standartus. Be to, pabėgėliams turėtų būti skiriamas 
humanitarinės paskirties apgyvendinimas. Siekdami nuo atvykimo šalių nuimti joms tenkančią 
našą, rekomenduojame greitai ir veiksmingai perkelti pabėgėlius Europos Sąjungoje, kai jie pirmą 
kartą atvyksta į ES, kad jų prašymus suteikti prieglobstį būtų galima nagrinėti bet kurioje kitoje ES 
vietoje. Siekiant šio tikslo reikalinga finansinė ES parama ir organizacijų teikiama parama, 

pasitelkiant ES prieglobsčio agentūrą. Žmonės, kurių prašymai suteikti prieglobstį nepatenkinami, 
turi būti veiksmingai išsiunčiami atgal į savo kilmės šalis, jei šios šalys laikomos saugiomis. 
 

Tai rekomenduojame, nes šiuo metu prieglobsčio pašymo nagrinėjimo procedūros trunka pernelyg 
ilgai ir įvairiose valstybėse narėse gali skirtis. Paspartinus prieglobsčio procedūras pabėgėliams 
laikino apgyvendinimo vietose reikėtų trumpiau laukti galutinio sprendimo dėl prieglobsčio 
suteikimo. Būtų galima greičiau integruoti priimtus prieglobsčio prašytojus galutinėje kelionės tikslo 
šalyje. 
 

 

35. Rekomenduojame teikti didelę finansinę, logistinę ir veiklos ES paramą pirminio priėmimo 
valdymo veiksmams. Taip būtų galima integruoti arba grąžinti į kilmės šalis neteisėtus migrantus. 
Tokios paramos gavėjos turi būti ES pasienio valstybės, patiriančios sunkumų dėl migrantų 
antplūdžio. 
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Rekomenduojame teikti didelę paramą, nes ES pasienio valstybėms dėl jų geografinės padėties tenka 
didžiausias krūvis užplūdus migrantams. 

 

 

36. Rekomenduojame stiprinti ES prieglobsčio agentūros įgaliojimus, kad ji galėtų koordinuoti ir 
valdyti prieglobsčio prašytojų paskirstymą ES valstybėse narėse ir būtų užtikrintas teisingas 
paskirstymas. Siekiant paskirstyti migrantus teisingai, būtina atsižvelgti į prieglobsčio prašytojų 
poreikius ir ES valstybių narių logistinius bei ekonominius pajėgumus, taip pat jų darbo rinkų 
poreikius. 

 

Tai rekomenduojame, nes centralizuotai koordinuojant ir valdant prieglobsčio prašytojų paskirstymą 
(o tai valstybės narės ir jų piliečiai laiko teisingu sprendimu) apsisaugoma nuo chaotiškų situacijų ir 
socialinės įtampos, taip didinant ES valstybių narių solidarumą. 
 

 

5.2 pogrupis. Bendras požiūris į prieglobstį 
 

37. Rekomenduojame sukurti visuotinę ES instituciją arba stiprinti ES prieglobsčio agentūrą, kad 
prašymai suteikti prieglobstį visoje Europos Sąjungoje būtų nagrinėjami ir sprendimai dėl jų 
priimami taikant vienodus standartus. Ši institucija taip pat turėtų būti atsakinga už teisingą 
pabėgėlių paskirstymą. Be to, ji turėtų nustatyti, kurios kilmės šalys yra saugios, o kurios ne, ir būti 
atsakinga už asmenų, kurių prašymai suteikti prieglobstį atmetami, išsiuntimą.  
 

Tai rekomenduojame, nes pagal dabartinę prieglobsčio politiką neaiškus atsakomybės pasiskirstymas 

ir ES valstybėse narėse taikomi skirtingi standartai. Dėl to visoje ES prieglobsčio prašymo nagrinėjimo 
procedūros vykdomos nevienodai. Be to, ES prieglobsčio agentūra šiuo metu gali naudotis tik 
švelniąja galia. Ji tegali konsultuoti valstybes nares prieglobsčio klausimais.  
 

 

38. Rekomenduojame visose ES valstybėse narėse nedelsiant įsteigti specialius prieglobsčio centrus 
nelydimiems nepilnamečiams. Tokių centrų reikia tam, kad būtų galima kuo anksčiau apgyvendinti 
nepilnamečius ir jais pasirūpinti atsižvelgiant į konkrečius jų poreikius.  
 

Tai rekomenduojame, nes: 

1) tikėtina, kad daugelis nepilnamečių yra patyrę psichologinių ar fizinių traumų (atvyksta iš konfliktų 
zonų); 
2) įvairių vaikų poreikiai skiriasi (jie priklauso nuo amžiaus, sveikatos būklės ir kt.); 
3) jei ši rekomendacija būtų įgyvendinta, pažeidžiamiems ir traumas patyrusiems nepilnamečiams 
kuo anksčiau būtų užtikrinta visa reikiama priežiūra; 
4) visi nepilnamečiai yra būsimi ES piliečiai ir todėl, jei su jais bus elgiamasi tinkamai, jie turėtų 
teigiamai prisidėti kuriant Europos ateitį. 
 

 

39. Rekomenduojame sukurti bendrą skaidrią sistemą, kurią naudojant būtų galima sparčiai nagrinėti 
prieglobsčio prašytojų prašymus. Vykdant šį procesą turėtų būti nustatytas minimalusis 
standartas, kuris turėtų būti vienodai taikomas visose valstybėse narėse. 
 

Tai rekomenduojame, nes: 

1) jei ši rekomendacija būtų įgyvendinta, būtų galima greičiau ir skaidriau nagrinėti prašymus suteikti 
prieglobstį; 
2) nepaspartinus prieglobsčio procedūrų įtvirtinama neteisėta ir nusikalstama padėtis; 
3) mūsų rekomendacijoje nurodyti minimalieji standartai turėtų apimti pagarbą žmogaus teisėms, 
sveikatai ir atsižvelgimą į prieglobsčio prašytojų poreikius; 
4) įgyvendinus šią rekomendaciją būtų suteiktos galimybės įsidarbinti ir savarankiškai apsirūpinti, o 
tai teigiamai paveiktų ES visuomenę. Įteisinus užimtumo statusą užkertamas kelias neleistinam 
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elgesiui su prieglobsčio prašytojais darbo aplinkoje. Tokios priemonės tikrai padėtų sėkmingai 
integruotis visiems paveiktiems asmenims; 

5) kai prieglobsčio prašytojai prieglobsčio centruose pasilieka ilgą laiką, tai turi neigiamų padarinių jų 
psichikos sveikatai ir gerovei. 

 

 

40. Primygtinai rekomenduojame iš esmės peržiūrėti visus susitarimus ir teisės aktus, kuriais 
reglamentuojami prieglobsčio ir imigracijos reikalai Europoje. Taip pat rekomenduojame taikyti 
principą „visa Europa“. 

 

Tai rekomenduojame, nes: 

1) visi dabartiniai susitarimai yra sunkiai praktiškai įgyvendinami, neveiksmingi ir nuo 2015 m. iki šios 
dienos nebeatitinka savo paskirties; 

2) ES turėtų būti pirmoji institucija, valdanti visas kitas agentūras ir NVO, tiesiogiai sprendžiančias 
prieglobsčio klausimus;  
3) paveiktos yra tos valstybės narės, kurios iš esmės turi vienos spręsti šią problemą. Kai kurių 
valstybių narių taikomas požiūris à la carte menkina ES vieningumą; 
4) nauji tinkamai orientuoti teisės aktai suteiktų galimybę kurti geresnę ateitį visiems prieglobsčio 
prašytojams ir padėtų labiau suvienyti Europą; 
5) dėl dabartinių teisės aktų spragų Europoje kyla konfliktų ir nesutarimų, taip pat didėja ES piliečių 
nepakantumas migrantams; 

6) priėmus griežtesnius tinkamus teisės aktus sumažėtų nusikalstamumas ir netinkamo dabartinės 
prieglobsčio sistemos naudojimo atvejų. 
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I priedas. Kaip buvo rengiamos rekomendacijos? 

A. Trečios sesijos apžvalga  

  

3 

sesija 

1 diena 

Sveikinimo žodis, prioritetų 
nustatymas ir darbo pradžia 

2 diena 

Galutinių rekomendacijų 
formulavimas iš gairių 

3 diena 

Balsavimas dėl galutinių 
rekomendacijų 

Balsavimas dėl 
galutinių 

rekomendacijų 

Rekomendacijų 
formulavimas iš gairių 

Sveikinimo žodis ir 
savaitgalio tikslų 

nustatymas 

Atviras forumas 

Gairių aiškinimas ir 
prioritetinių gairių 

nustatymas 

Kitoms grupėms teikiamas 
grįžtamasis ryšys 

Rekomendacijų užbaigimas 
Rekomendacijų 

formulavimas iš gairių 

Plenarin

ė sesija 

Atviras 

forumas 

Pogrupio 
darbas 
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4-asis Europos piliečių forumas: „ES pasaulyje; migracija“ 

B. Rekomendacijos parengimo schema  
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4-asis Europos piliečių forumas: „ES pasaulyje; migracija“ 

C. Išsamus rekomendacijų rengimo procesas 

2022 m. vasario 11 d., penktadienis 

1 plenarinė sesija 

Tikslas: pasveikinti dalyvius ir pasirengti trečiai sesijai. 

Sveikinimo žodis, žodis piliečiams, naujausia informacija iš platformos, savaitgalio darbotvarkė, 
sesijos metodikos pristatymas. 

1 atviras forumas 

Tikslas: nustatyti prioritetines gaires. 

Gairių perskaitymas ir neformalios diskusijos dviejuose priimamuosiuose (be vertimo žodžiu), 
prioritetinių gairių nustatymas naudojant lipdukus. Kiekvienas pilietis gavo penkiasdešimt lipdukų 
(pirmai krypčiai – dešimt žalios spalvos, antrai krypčiai – dešimt raudonos spalvos, trečiai krypčiai – 

dešimt mėlynos spalvos, ketvirtai krypčiai – dešimt geltonos spalvos, penktai krypčiai – dešimt 
oranžinės spalvos) ir kiekvienoje kryptyje galėjo pirmenybę teikti daugiausia dešimčiai gairių.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 pogrupio darbas 

5 kryptis 

Atsakomybė 
ir 

solidarumas 

visoje ES 

 

5.1 pogrupis 

Migracijos 

srautų 
paskirstymas 

3 kryptis  

Stipri ES 

taikiame 

pasaulyje 

 

3.1 pogrupis 

Saugumas ir 

gynyba 

1 kryptis 

Savarankiškuma
s ir stabilumas 

 

1.1 pogrupis ES 

autonomija 

4 kryptis 

Migracija 

žmogaus 
akimis 

 

4.1 

pogrupis 

Integracija 

2 kryptis  

ES kaip 

tarptautinė 
partnerė 

 

2.2 pogrupis 

Tarptautiniai 

klimato 

srities 

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

Tikslas: pradėti formuluoti rekomendacijas iš gairių. 

2022 m. vasario 12 d., šeštadienis 

2 pogrupio darbas 

1 tikslas: formuluoti rekomendacijas iš gairių. 

Taikyta ta pati metodika kaip ir 1 pogrupio darbe. 

2 tikslas: teikti grįžtamąjį ryšį kitiems tos pačios krypties pogrupiams arba gauti grįžtamąjį ryšį iš jų. 

3 tikslas: teikti grįžtamąjį ryšį kitiems įvairių krypčių pogrupiams arba gauti grįžtamąjį ryšį iš jų. 

Toliau taikyta ta pati metodika. 

4 tikslas: užbaigti rengti rekomendacijas. 

Šiuo galutiniu etapu stengtasi integruoti kitų pogrupių grįžtamąjį ryšį ir faktų tikrinimo rezultatus. 
Pogrupiai baigė rengti savo rekomendacijas. 

2022 m. vasario 13 d., sekmadienis 

2 atviras forumas 

Tikslas: plėtoti pagrindines Konferencijos plenarinės sesijos idėjas. 
Dvidešimt forumo atstovų Konferencijos plenarinėje sesijoje dirbo ir tarp sesijų, kad parengtų 
pagrindines idėjas. Šiuo tikslu jie apklausė kitus dalyvius ir pasistengė užfiksuoti šias idėjas, kad 
galėtų paprastai perteikti forumo išvadas. Pagrindinės idėjos turėtų atspindėti rekomendacijas ir jų 
pagrindimą. 

2 plenarinė sesija 

Tikslas: balsuoti dėl rekomendacijų. 

Instrukcijos dalyviams: 

 

1. Paspauskite mygtuką 
planšetėje. 

 

2. Nuskaitykite QR kodą, kad 
atsiverstumėte formos saitą su 
krypties rekomendacijomis. 

 

3. Raskite savo asmens 

identifikavimo numerį (PIN) 
planšetės galinėje pusėje. 
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4-asis Europos piliečių forumas: „ES pasaulyje; migracija“ 

 

4. Įveskite PIN kodą formoje. 

 

 

5. Už kiekvienos krypties 
kiekvieną rekomendaciją 
balsuokite nykščiu aukštyn 
arba nykščiu žemyn ir pateikite 
balsą. 

 

 

 

 

 

 

6. Rekomendacijos, už kurias 
nykščiu aukštyn balsuoja 
70 proc. ar daugiau dalyvių, yra 
priimamos. 
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II priedas. Ekspertų ir (arba) faktų tikrintojų informacija vykdant faktų tikrinimo procesą 

Ekspertų ir faktų tikrintojų informaciją koordinavo vadinamasis žinių ir informacijos centras (KICK), 

kurį sudarė bendro sekretoriato ir svarstymų grupės nariai. Kai dalyviai, moderatoriai, stebėtojai ar 
dalyvaujantys ekspertai nustatydavo, kad reikia faktinio paaiškinimo, apie tai buvo pranešama žinių ir 
informacijos centrui, o šis klausimą persiųsdavo atitinkamam ekspertui ir (arba) faktų tikrintojui. 

Keletas ekspertų vietoje ir internetu stebėjo pogrupių svarstymus, kad galėtų pradėti faktų tikrinimą. 
Be to, ekspertai iš trijų institucijų buvo pasirengę atsakyti į faktų tikrinimo klausimus atitinkamose jų 
kompetencijos srityse, ypač dėl esamų reguliavimo ir kitų politikos priemonių.  

Ekspertai ir faktų tikrintojai buvo raginami atsakyti kuo greičiau ir kuo aiškiau, kad moderatorius 
galėtų perduoti atsakymą dalyviams žinių ir informacijos centrui pritarus. Dalyvavo toliau nurodyti 
ekspertai, ne visi iš jų gavo klausimų, o kai kurie ekspertai galėjo pateikti informacijos įvairių krypčių 
klausimais.  

Vietoje esančių ir internetu pasiekiamų ekspertų sąrašas 

1 krypties „Savarankiškumas ir stabilumas“ ekspertai  

● Sophie Vanhoonacker, Mastrichto universiteto Menų ir socialinių mokslų fakulteto (FASoS) 
administracinio valdymo katedros vedėja ir programos „Jean Monnet“ profesorė. 

● Martijn Pluim, Tarptautinio migracijos politikos vystymo centro (ICMPD) migracijos dialogų 
ir bendradarbiavimo direktorius.  

2 krypties „ES kaip tarptautinė partnerė“ ekspertai 

● Heidi Maurer, Dunojaus universiteto Kremse E. valdymo ir administravimo katedros mokslo 

darbuotoja.  

● Anna Herranz-Surrallés, Mastrichto universiteto Menų ir socialinių mokslų fakulteto 
tarptautinių santykių politikos mokslų docentė. 

● Nadya Dedikova, diplomatė rašytoja, ES žaliojo kurso diplomatija. 
● Bernard Hoekman, Florencijos Europos universitetinio instituto Roberto Schumano 

pažangiųjų tyrimų centro profesorius ir mokslinių tyrimų pasaulio ekonomikos srityje 
direktorius.  

● Andrea Ott, Mastrichto universiteto Teisės fakulteto ES išorės santykių teisės profesorė. 
● Wolfgang Koeth, Europos viešojo administravimo instituto vyresnysis dėstytojas. 

3 krypties „Stipri ES taikiame pasaulyje“ ekspertai  

● Steven Blockmans, Europos politikos studijų centro mokslinių tyrimų direktorius, 
Amsterdamo universiteto ES išorės santykių teisės ir valdymo profesorius, žurnalo 
„European Foreign Affairs Review“ (Europos užsienio reikalų apžvalga) vyriausiasis 

redaktorius.  

● Michael Zinkanell, Austrijos Europos ir saugumo politikos instituto (AIES) direktoriaus 

pavaduotojas. 

● Leonard Schuette, Mastrichto universiteto „NestIOr“ projekto „Who gets to live forever? 

Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations“ 

(Kas galės gyventi amžinai? Tarptautinių organizacijų skaičiaus mažėjimo ir nykimo 
institucinės teorijos rengimas) doktorantas. 

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
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● Béata Huszka, Lorando Etvešo universiteto dėstytoja asistentė.  
● John O'Brennan, „Jean Monnet“ Europos integracijos katedros vedėjas ir Meinuto Europos ir 

Eurazijos studijų centro direktorius.  

4 krypties „Migracija žmogaus akimis“ ekspertai  

● Rainer Münz, Vidurio Europos universiteto kviestinis profesorius.  

● Rainer Bauböck, Europos universitetinio instituto Roberto Schumano pažangiųjų tyrimų 
centro Pasaulinio valdymo programos profesorius, dirbantis ne visą darbo dieną. 

● Talitha Mortimer Dubow, Jungtinių Tautų universiteto Mastrichto ekonominių ir socialinių 
inovacijų ir technologijų tyrimų instituto (UNU-MERIT) / Mastrichto universiteto Mastrichto 

aukštosios valdymo mokyklos migracijos grupės mokslo darbuotoja. 
● Martijn Pluim, Tarptautinio migracijos politikos vystymo centro (ICMPD) migracijos dialogų 

ir bendradarbiavimo direktorius.  

● Lalaine Siruno, Mastrichto universiteto Mastrichto aukštosios valdymo mokyklos Verslo ir 

ekonomikos mokyklos daktarė. 
● Jérôme Vignon, Žako Deloro instituto konsultantas. 

5 krypties „Atsakomybė ir solidarumas visoje ES“ ekspertai 

● Violeta Moreno-Lax, Londono Karalienės Marijos universiteto teisės profesorė.  
● Philippe De Bruycker, Briuselio laisvojo universiteto Europos studijų instituto Europos 

imigracijos ir prieglobsčio teisės profesorius ir „Jean Monnet“ katedros vedėjas. 

 

  

https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
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III priedas. Kitos rekomendacijos, kurios buvo svarstomos ir kurioms forumas nepritarė 
 

 

1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas  

 

1.1 pogrupis. ES autonomija 

 

Rekomenduojame tais atvejais, kai besivystančios šalys to prašo, partnerystės pagrindu vykdomas 
ekonominės plėtros pagalbos programas pritaikyti pagal kiekvienos valstybės poreikius ir (arba) 
komercinius susitarimus, pirmiausia išsiaiškinus jų ekonominį potencialą, o po to suteikiant 
ekonominę paramą ir užtikrinant profesinį mokymą. 

Tai rekomenduojame, nes taikant tokias priemones plėtojamas pramonės nepriklausomumas, 
kuriamos darbo vietos, dėl to pagerėja bendra migracijos padėtis (statusas). Tokie veiksmai taip pat 

gali padėti sudaryti geresnius komercinius susitarimus besivystančiose šalyse. 
 

 

2 kryptis. ES kaip tarptautinė partnerė  

 

2.1 pogrupis. Prekyba ir santykiai etikos požiūriu 

 

Rekomenduojame ES priimti reglamentus, kuriais įmonės būtų įpareigotos valdyti savo tiekimo 
grandinę periodiškai teikdamos išsamias (audito) ataskaitas ir kuriuose būtų nustatytos sąlygos, 
pagal kurias būtų atlyginama už importą laikantis etikos kriterijų ir toks importas ribojamas. 
Įmonės turėtų teikti vidaus ir (arba) išorės audito ataskaitą (atsižvelgiant į jų dydį).  
 

Tai rekomenduojame siekdami praplėsti etiškumo principų taikymą prekybai su ES stebint įmonių 
veiklą kelias šalis apimančiose tiekimo grandinėse, teikiant paskatas įmonėms, kad vykdydamos 
veiklą laikytųsi etikos kriterijų, pvz., susijusių su pavojingų produktų naudojimu, darbuotojų teisėmis 
bei darbo sąlygomis, galimu vaikų darbo naudojimu ir aplinkos apsauga. Ši rekomendacija nebūtų 
taikoma tiesiogiai internetu vartotojų įsigyjamiems produktams. 
 

 

3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje 

 

3.1 pogrupis. Saugumas ir gynyba 

 

Rekomenduojame iš naujo suformuluoti dabartinės Europos saugumo tvarkos idėją ir paversti ją 
veiksmingesne, produktyvesne ir pajėgesne viršvalstybine struktūra. Taip galiausiai būtų sukurtos 
Europos Sąjungos jungtinės ginkluotosios pajėgos. Įgyvendinus tokius pokyčius laipsniškai būtų 
integruotos ir pakeistos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Visoje Europos Sąjungoje suvienijus 
karines pajėgas ir pajėgumus turėtų būti skatinama ilgalaikė Europos integracija. Kuriant Europos 
Sąjungos jungtines ginkluotąsias pajėgas taip pat reikėtų pasirašyti naują bendradarbiavimo 
susitarimą su NATO ir NATO narėmis už Europos ribų. 
 

Tikimės, kad įgyvendinus šią rekomendaciją Europos Sąjungos karinės struktūros būtų ekonomiškai 
efektyvesnės ir geriau gebėtų prireikus reaguoti bei imtis veiksmų. Laikydamasi tokio integruoto 
požiūrio Europos Sąjunga turėtų būti geriau pasiruošusi koordinuotai imtis ryžtingų veiksmų kritinių 
situacijų atveju. 
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4 kryptis. Migracija žmogaus akimis  

 

4.1 pogrupis. Migracijos priežasčių šalinimas 

 

Rekomenduojame ES parengti veiksmų, susijusių su būsima pabėgėlių krize, kuri kils dėl klimato 
krizės, protokolą. Kurdama šį protokolą ES turi išplėsti pabėgėlio ir prieglobsčio prašytojo sąvokų 
apibrėžtis, kad jos būtų išsamios ir apimtų klimato kaitos paveiktus žmones. Kadangi daugybė 
migrantų negalės grįžti į savo kilmės šalis dėl to, kad jos nebus tinkamos gyventi, kita šio plano 
dalimi turėtų būti užtikrinta, kad institucijos ieškotų naujų klimato kaitos paveiktų teritorijų 
naudojimo būdų ir taip paremtų iš šių teritorijų išvykusius migrantus. Pavyzdžiui, užtvindytose 
teritorijose galėtų būti statomi vėjo jėgainių parkai. 
 

Tai rekomenduojame, nes už klimato krizę esame atsakingi mes visi. Tad esame įsipareigoję 
labiausiai nuo jos nukentėjusiems asmenims. Nors neturime nei prognozuojamų, nei konkrečių 
duomenų apie būsimus pabėgėlius dėl klimato kaitos, klimato kaita be abejonės paveiks milijonų 
žmonių gyvenimą. 
 

 

4.2 pogrupis. Žmogiškieji aspektai 
 

Rekomenduojame nedelsiant organizuotai stiprinti ir finansuoti teisėtus humanitarinius kelius ir 
parūpinti transporto galimybes pabėgėliams iš krizių zonų. Turėtų būti sukurta speciali Europos 
kelių eismo saugumo (SER) sistema ir ją turėtų reguliuoti konkrečiai šiam tikslui įsteigta speciali 
institucija. Šiai agentūrai, įkurtai taikant teisėkūros procedūrą, būtų suteikti specialių 
kompetencijos sričių, išdėstytų jos darbo tvarkos taisyklėse, įgaliojimai.  
 

Prekyba žmonėmis ir neteisėtas žmonių gabenimas yra rimtos problemos, kurias reikia spręsti. 
Įgyvendinus mūsų rekomendaciją būtų neabejotinai sumažinti jų keliamų rūpesčių.  
 

 

4.3 pogrupis. Integracija 

 

Rekomenduojame priimti ES direktyvą, kuria būtų užtikrinta, kad bet kurioje kiekvienos valstybės 
narės gyvenamojoje teritorijoje negalėtų būti daugiau kaip 30 proc. gyventojų iš trečiųjų šalių. Šis 
tikslas turėtų būti įgyvendintas iki 2030 m. ir ES valstybės narės turi gauti tam skirtą paramą. 
 

Tai rekomenduojame, nes tolygiau geografiniu požiūriu paskirsčius migrantus juos geriau priimtų 
vietos gyventojai, dėl to jie geriau integruotųsi. Toks procentas pasiūlytas atsižvelgiant į naują politinį 
susitarimą Danijoje.  
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IV priedas. Sugrupuotos gairės 

 

1 kryptis. Savarankiškumas ir stabilumas  

 
1.1. ES autonomija  

 

1. 1.1.1.1 gairė. Visos ES valstybės narės galėtų prisijungti prie euro zonos, bet jos turi laikytis 
prisijungimo kriterijų.  
 

2. 1.1.1.2 gairė. Pelnas iš spekuliacijų kriptovaliutomis turėtų būti apmokestinamas; 
kriptovaliutos neturėtų būti pripažįstamos oficialiomis mokėjimo priemonėmis.  
 

3. 2 gairių grupė 

 

1.1.2.1 gairė. Reikėtų skatinti gamybą Europoje ir remti Europos darbuotojus.  
1.1.11.1 gairė. Siūlome ES valstybėse (ir netiesiogiai – investuotojams iš šių valstybių) 
taikyti palankesnes sutarčių sudarymo sąlygas nei ne ES subjektams, siekiantiems 
investuoti Sąjungoje.  

 

4. 1.1.2.2 gairė. Turėtų būti skatinama ir finansiškai remiama vietinė maisto produktų gamyba.  
 

5. 1.1.3.1 gairė. Atitiktį PPO standartams turėtų patvirtinti ir sankcionuoti nepriklausomos 
įstaigos.  
 

6. 3 gairių grupė 

 
1.1.4.1 gairė. Bendrovės turėtų įsipareigoti priimti visus grąžinamus jų gaminius.  
1.1.4.2 gairė. Įmonės turėtų būti įpareigotos suteikti savo gaminiams 10 metų garantiją ir 
galimybę 20 metų įsigyti atsarginių dalių. 
1.1.10.2 gairė. Remdamiesi 1 grupės pateikta grįžtamąja informacija manome, kad 10 metų 
garantija ir (arba) galimybė 20 metų įsigyti atsarginių dalių galėtų būti veiksminga.  

 

7. 4 gairių grupė 

 

1.1.4.3 gairė. Gamybos ir tiekimo grandinėje gaminiams turėtų būti suteikiamas QR kodas.  
1.1.10.1 gairė. Siūlome pirmiausia sukurti aukštų standartų sistemą, kad ES gaminiai taptų 
visų importuojamų prekių standartu.  
1.1.14.1 gairė. Europos Sąjungoje reikėtų vykdyti įmonių atskaitomybės programą, kad jos 
būtų skatinamos tiekimo grandinėje laikytis teisės aktų ir būtų atgrasomos nuo paslaugų 
užsakymo šalyse, kuriose išnaudojami darbuotojai arba kuriose nedirbama tvariai.  
2.1.2.1 gairė. Reikalingos sertifikavimo sistemos, kurias naudojant būtų galima informuoti 
vartotojus apie poveikį aplinkai ir darbo sąlygas (pavyzdžiui, etiškus gamybos metodus, 
ekologinį įvertinimą).  
 

8. 1.1.5.1 gairė. Tarptautiniuose prekybos susitarimuose visada turėtų būti atsižvelgiama į 
tvarumo ir etikos kriterijus.  

 

9. 1.1.5.2 gairė. Importui iš šalių, kurios pažeidžia standartus, turėtų būti taikoma daugiau 
sankcijų ir didesni tarifai.  
 



 

  

4-asis forumas 3 sesija - 26 
 

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

10. 1.1.6.1 gairė. Reikėtų daugiau technologijų ir mokslinių tyrimų bei plėtros partnerystės ryšių 
su šalimis, kurios dar nėra vienos iš didžiųjų partnerių (pvz., Taivanu, Afrikos, Lotynų 
Amerikos šalimis).  
 

11. 1.1.6.2 gairė. Turėtume išlaikyti ir remti daugiau tarptautinių mokyklų už Europos ribų; 
klasėse turėtų būti mokoma Europos etinių vertybių.  
 

12. 1.1.7.2 gairė. Plečiant viešojo transporto tinklus reikėtų mažinti priklausomybę nuo 
automobilių.  
 

13. 3 gairių grupė 

 

1.1.8.1 gairė. Gamintojams, veikiantiems vietovėse, kuriose ši tendencija labiausiai 
pastebima, siūlome teikti tam tikras subsidijas.  
1.1.8.3 gairė. Siūlome nustatyti didelius mokesčius iš Europos Sąjungos išvežamoms 
medžiagoms, skirtoms naudoti kitose šalyse.  
1.1.8.4 gairė. Atsižvelgdami į 1 grupės pateiktą grįžtamąją informaciją manome, kad 
galimas sprendimas būtų apmokestinti transporto įmonių išmetamą CO2.  

 

14. 1.1.8.2 gairė. Siūlome medžiagoms, produktams ir gaminiams, kurie eksportuojami iš ES, o 
vėliau į ES reimportuojami, taikyti labai didelius mokesčius ir taip atgrasyti nuo prekių 
gamybos už ES ribų, naudojant Europos Sąjungoje pagamintas medžiagas.  

 

15. 1.1.9.1 gairė. Siūlome tam tikrų bendrovių vykdomą gamybos veiklą grąžinti į kilmės šalis – 

taip netiesiogiai didžioji dalis produkcijos grįžtų į ES (to galėtų būti siekiama taikant paskatų 
sistemą tokioms grįžtančioms bendrovėms).  
 

16. 1.1.9.2 gairė. Remdamiesi 1 grupės pateikta grįžtamąja informacija manome, kad geras 
sprendimas sumažinti svarbiausiųjų žaliavų eksportą, tačiau ribojimą reikėtų taikyti tik joms, 
o ne visoms medžiagų kategorijoms apskritai. 
 

17. 1.1.12.1 gairė. Siūlome derybų dėl importo ir eksporto srityse ES lygmeniu imtis bendrų 
veiksmų.  
 

18. 1.1.13.1 gairė. Kiek tai susiję su šia tema manome, kad siekiant parodyti vienybę, ES teisės 
aktai pagrindiniais klausimais, dėl kurių pastaraisiais metais valstybėse narėse pradėta vis 
dažniau diskutuoti (tokiais kaip abortai, LGBTQ bendruomenės narių teisės ir kt.) turėtų būti 
viršesni už nacionalinius teisės aktus.  
 

19. 2 gairių grupė 

 

1.1.15.1 gairė. Manome, kad šioms šalims turėtų būti padedama taikant ES pagalbos 
programas, skirtas padėti plėtoti jų gamybos pajėgumus.  
2.1.3.1 gairė. Reikėtų plėtoti glaudesnius santykius su besiformuojančios ekonomikos ir 
kitomis šalimis.  

 

20. 1.1.16.1 gairė. Manome, kad reikėtų sukurti visiems pasiekiamą platformą, kurioje būtų 
pateikiamos galimybės įsidarbinti visoje ES.  
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1.2. Sienos  

 

21. 2 gairių grupė 

 

1.2.3.1 gairė. Frontex, o ne tiesiogiai valstybės narės, turėtų prisiimti didesnę atsakomybę 
už išorės sienų apsaugą. Frontex darbuotojai galėtų būti mokomi kartu su valstybių narių 
sienos apsaugos pareigūnais. Frontex taip pat galėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
Europolu.  

1.2.11.1 gairė. ES turi išplėsti savo teisės aktų taikymą ir suteikti Frontex daugiau galių bei 
savarankiškumo. Tačiau ES taip pat turėtų nustatyti daugiau kontrolės priemonių ir 
reikalauti, kad Frontex veikla būtų visiškai skaidri ir būtų išvengta piktnaudžiavimo. 

 

22. 1.2.7.1 gairė. Turėtų būti sukurta darbo jėgos migracijos sistema, pagrįsta realiais ES 
poreikiais. Pavyzdys turėtų būti Kanados sistema. Į Europą atvykstantiems migrantams taip 
pat turėtų būti siūloma profesinė kvalifikacija ir kultūrinė bei kalbinė integracija.  
 

23. 1.2.7.2 gairė. Privatusis sektorius turėtų būti labiau skatinamas išlaikyti gamybą Europos 
Sąjungoje ir taip pasiūlyti darbo vietų migrantams.  
 

24. 1.2.9.2 gairė. Konkrečiai kalbant apie ekonominius migrantus, ES turėtų organizuoti 
galimybę išvykimo šalyje tikrinti piliečius (pagal įgūdžius, kilmę ir kt.), kad būtų galima 
nustatyti, kurie iš jų turi teisę atvykti ir dirbti ES. Tokių patikrų kriterijai turi būti vieši ir 
visiems prieinami. Tai galima įgyvendinti sukuriant (internetinę) Europos imigracijos 
agentūrą.  
 

25. 1.2.10.1 gairė. ES turi užtikrinti, kad prie kiekvienos sienos būtų vykdoma vienoda politika, 
gerbiamos žmogaus teisės ir užtikrinamas visų pabėgėlių (pvz., nėščiųjų ir vaikų) saugumas 
bei sveikata. Galbūt tai galima pasiekti bendradarbiaujant su Frontex. Jei šalis to nesilaiko, ES 
turėtų ją nubausti arba net laikinai kontroliuoti dalį šalies, kad pabėgėliai galėtų saugiai per 
ją keliauti (savotiška „baltoji tranzito zona“, skirta būtent keliauti, o ne pasilikti).  
 

26. 1.2.12.1 gairė. ES turėtų užtikrinti, kad NVO veikla būtų nebereikalinga, ir jos nebūtų 
skatinamos veikti savarankiškai. Pati ES privalo gelbėti gyvybes ir veikti humaniškai. NVO turi 
veikti ES pavedimu, o ne savarankiškai.  

 

 

2 kryptis. ES kaip tarptautinė partnerė  

 

2.1. Prekyba ir santykiai etikos požiūriu 

  

27. 2 gairių grupė 

 

2.1.1.1 gairė. Turi būti bendradarbiaujama su privačiuoju sektoriumi ir tiekėjais 
atitinkamose šalyse, siekiant išspręsti problemą pačioje pradžioje.  
2.1.1.2 gairė. Šalyse, kuriose naudojamas vaikų darbas, padėti užtikrinti vaikams tinkamas 

socialines sąlygas, įskaitant mokymąsi mokykloje, pavyzdžiui, nemokamą mokymą.  
 

28. 2 gairių grupė 
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2.1.2.2 gairė. Reikėtų stebėti prekybos mainus tarp šalių ir užtikrinti, kad būtų paisoma 
etinių vertybių.  
2.2.5.3 gairė. Reikėtų stiprinti bendradarbiavimą su šalimis eksportuotojomis, siekiant 
užtikrinti, kad jos laikytųsi aplinkosaugos ir etikos standartų ir kad jų gaminiai atitiktų 
Europos saugos standartus (CE ženklą, sukurti naują lankstesnį ir geresnę reputaciją turintį 
standartą).  

 

29. 2.1.3.2 gairė. Reikėtų prekybos susitarimus su Kinija pagrįsti tarptautiniais susitarimais ir 
sutartimis.  

 

30. 3 gairių grupė 

 

2.1.4.1 gairė. Pavyzdžiui, nustatant produktų, kurių trūksta, kvotas.  
2.1.4.2 gairė. Pavyzdžiui, užtikrinti galimybę apsirūpinti svarbiausiais produktais, susijusiais 
su elektronika ir sveikata (vakcinomis).  

2.1.4.3 gairė. Reikia užtikrinti, kad stygiaus laikais ES būtų gaminam būtiniausi produktai. 
 

31. 3 gairių grupė 

 

2.1.5.1 gairė. Užtikrinti korupcijos kontrolę, mokesčius ir baudas už korupciją.  
2.1.5.2 gairė. Prekiaujant su šalimis, kuriose esama korupcijos, labai svarbu užtikrinti, kad 
visos šalys gerai suprastų susitarimo pagrindą.  
2.1.5.3 gairė. Prekiaujant su korupcijos paveiktomis šalimis reikia laikytis prekybos 
susitarimų, kad pinigai būtų skirstomi, kaip susitarta.  

 

32. 2 gairių grupė 

 

2.1.6.2 gairė. Reikėtų užtikrinti, kad besivystančios šalys laikytųsi aplinkosaugos susitarimų 
ir kad ES remtų tiek susitarimus, tiek besivystančias šalis.  
2.2.3.4 gairė. Reikėtų palengvinti žaliųjų technologijų perdavimą besivystančioms šalims ir 
keitimąsi jomis (pagal prekybos ar diplomatinius susitarimus).  

 

33. 2.1.6.3 gairė. ES vartotojų sąmoningumo didinimas.  
 

2.2. Tarptautiniai klimato srities veiksmai 

 

34. 2.2.2.1 gairė. Reikia taikyti griežtesnes priemones ir sugriežtinti kontrolę, kad toks eksportas 
būtų apribotas, būtų padidintas nacionalinių priežiūros tarnybų bendradarbiavimas, siekiant 
kovoti su netinkama aplinkos apsaugos praktika.  

 

35. 3 gairių grupė 

 

1.1.7.3 gairė. Valstybės narės turėtų geriau perdirbti atliekas ir panaudoti jas energijai 
gaminti. Europos Sąjunga galėtų tai skatinti ir remti.  
2.2.2.2 gairė. Reikėtų skatinti geriau pakartotinai panaudoti atliekas, įskaitant energijos 
(biodujų) gamybą.  
2.2.2.3 gairė. Reikėtų didinti perdirbimo apimtis.  
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36. 2.2.2.4 gairė. Reikėtų mažinti pakuotes ir padėti mažoms įmonėms kurti ekologiškesnes 
pakuotes (prietaisus).  

 

37. 2.2.3.1 gairė. Reikėtų sukurti bendrą Europos įmonėms skirtą erdvę, kad jos galėtų 
reklamuoti atsakingai ekologiškai pagamintus gaminius bei paslaugas ir keistis žiniomis.  
 

38. 2.2.3.2 gairė. Reikėtų sukurti Europos akademinį konsorciumą, susijusį konkrečiai su 
ekologiškomis inovacijomis. 
 

39. 2.2.3.3 gairė. Reikėtų vystyti Europos inovacijų tarybą.  
 

40. 4 gairių grupė 

 

2.1.6.1 gairė. Reikėtų taikyti didesnius mokesčius šalims, nesilaikančioms aplinkosaugos 
standartų.  
2.2.4.1 gairė. Mokestis turėtų būti proporcingas gamybos sąlygoms (kurios nustatytos 
pagal aplinkosaugos ir darbo teisę).  
2.2.4.2 gairė. Reikėtų sukurti griežtesnes taisyklas, pagal kurias būtų baudžiamos pirmiau 
minėtą praktiką taikančios įmonės.  
2.2.6.2 gairė. Reikėtų stiprinti apmokestinimo mechanizmus ir paskatas, taip skatinant 
mažiau taršų vartojimą.  

 

41. 2.2.5.1 gairė. Reikėtų padidinti ES išgaunamų mineralų rūdų ir žaliavų dalį.  
 

42. 2.2.5.2 gairė. Reikėtų skatinti plėtoti aplinką geriau tausojančius gavybos metodus.  
 

43. 2.2.6.1 gairė. Reikėtų pradėti moratoriumą dėl energijos vartojimo teikiant skaitmenines 
paslaugas ir reguliuoti ypač didelį švaistymą bei nebūtiną naudojimą, pavyzdžiui, susijusį su 
kriptovaliutomis ir nekeičiamaisiais žetonais (NFT). 
 

44. 3 gairių grupė 

  

1.1.7.1 gairė. Reikėtų plėsti energijos gamybą Europoje ir geriau išnaudoti vidinius išteklius.  
2.2.7.1 gairė. Reikėtų toliau plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energijos (saulės, vėjo, 
hidroenergiją, iš atliekų gaminamų biodujų) gamybą Europos Sąjungoje.  
2.2.7.3 gairė. Reikėtų sukurti Europoje pirmaujantį ekologiškos elektros energijos 
gamintoją (ekologiškos elektros „Airbus“).  

 

45. 2.2.7.2 gairė. Reikėtų pradėti Europos diskusijas apie branduolinę energiją.  
 

46. 2.2.7.4 gairė. Reikėtų sudaryti sąlygas geriau perduoti energiją Europos Sąjungoje 
(dujotekiais ir kt.).  

 

 

2.3. Europos vertybių propagavimas  

 

47. 2.3.1.1 gairė. Reikėtų peržiūrėti vertybes ir normas, kad būtų užtikrinta bendra visų valstybių 
narių atsakomybė už konkrečią idėją.  

48. 2.3.2.1 gairė. Reikėtų dažniau imtis panašių veiksmų (tokių kaip Konferencija dėl Europos 
ateities, kurioje dalyvaujame) visos ES lygmeniu.  
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49. 4 gairių grupė 

 

2.2.1.1 gairė. Reikėtų kurti ir stiprinti ES ir vietos institucijų tarpininkus.  
2.2.1.2 gairė. Reikėtų, kad ES tiesiogiai bendrautų su ES piliečiais per specialų 
komunikacijos kanalą (pvz., per pranešimus, įvairias žiniasklaidos priemones). Taip būtų 
perduodama informacija apie ES klimato politiką ir konkrečius vykdomus projektus bei 
iniciatyvas.  

2.2.1.3 gairė. Reikėtų skelbti daugiau statistinių duomenų apie įvairių ES sektorių 
išmetamųjų teršalų kiekį ir padaryti juos geriau matomus (pvz., naudojantis pirmiau minėtu 
kanalu).  

2.3.2.2 gairė. Rekomenduojame ES tiesiogiai bendrauti su ES piliečiais per specialų kanalą 
arba komunikacijos instituciją. Taip būtų perduodama informacija apie konkrečius 
vykdomus projektus ir iniciatyvas.  

 

50. 2.3.4.1 gairė. ES turėtų užtikrinti bendrą savo sienų apsaugą pagal ES principus ir vertybes 
Tai reiškia, kad būtina gerbti žmogaus teises nepaisant to, kas vyksta prie išorės sienų.  
 

51. 2.3.4.2 gairė. ES turėtų skatinti įvairių ES šalių kariuomenių ir Europos Sąjungos institucijų 
darbuotojų bendradarbiavimą.  
 

52. 2.3.4.3 gairė. Rekomenduojame apsaugoti ES sienas ir kartu užtikrinti reguliuojamą 
migraciją.  
 

 

3 kryptis. Stipri ES taikiame pasaulyje  

 

3.1. Saugumas ir gynyba  

 

53. 3 gairių grupė 

 

3.1.1.1 gairė. Rekomenduojame sukurti Europos kariuomenę, kuri papildytų esamas NATO 
strategijas ir struktūras.  
3.1.2.1 gairė. Rekomenduojame pertvarkyti esamą (Europos) saugumo užtikrinimo sistemą ir 
esamus finansinius išteklius skirti veiksmingesnėms karinėms pajėgoms.  

3.1.3.1 gairė. Rekomenduojame būsimas Europos ginkluotąsias pajėgas kurti ir formuoti 
derinant veiksmus su NATO.  

 

54. 3.1.4.1 gairė. Rekomenduojame Europos ginkluotąsias pajėgas naudoti tik gynybos tikslais ir 
kad būtų užkirstas kelias agresyviems kariniams veiksmams.  
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3.2. Sprendimų priėmimas ir ES užsienio politika  

 

55. 2 gairių grupė 

 

3.2.1.1 gairė. Rekomenduojame Europos Sąjungai nebetaikyti vienbalsiškumo principo priimant 
daugelį sprendimų ir jį taikyti tik sprendžiant kai kuriuos esminius neskubius klausimus.  
3.3.1.1 gairė. Siūlome iš dalies pakeisti ES sprendimų priėmimo tvarką, kad visi sprendimai būtų 
priimami kvalifikuota balsų dauguma. Padarius šį pakeitimą, ES galės išnagrinėti naujų šalių prašymus 
dėl stojimo į ES ir pateikti juos balsuoti pagal kvalifikuotos balsų daugumos procedūrą.  

 

56. 3.2.1.2 gairė. Be to, siekiant įgyvendinti 1 gairę, rekomenduojame ES stiprinti savo 
demokratines struktūras, pavyzdžiui, Europos Parlamento vaidmenį šiuose procesuose.  
 

57. 5 gairių grupė 

 

2.3.3.1 gairė. Mes, piliečiai, rekomenduojame ES sukurti „baudų ir narystės privilegijų apribojimų 
katalogą“, skirtą kovoti su vertybių ar kitų bendrų susitarimų pažeidimais.  
2.3.3.2 gairė. Mes, piliečiai, rekomenduojame Europos Sąjungai taikyti sankcijas žmogaus teises 
pažeidžiančioms valstybėms narėms. Valstybės narės turėtų būti vieningos dėl sankcijų.  
3.2.2.1 gairė. Rekomenduojame Europos Sąjungai dažniau naudotis galimybe taikyti sankcijas 
valstybėms narėms arba trečiosioms valstybėms ir užtikrinti, kad šios sankcijos būtų vykdomos.  
5.1.3.2 gairė. ES valstybėms narėms, kurios nesilaiko galiojančių migracijos politikos taisyklių ir 
solidarumo mechanizmų, turėtų būti taikomos (finansinės) sankcijos.  
5.2.1.1 gairė. Rekomenduojame ES valstybėms narėms taikyti konkrečias ir griežtas sankcijas ir 
(arba) nuobaudas, jeigu valstybės narės vykdydamos prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūras 
pažeidžia žmogaus teises arba teisinės valstybės principą. Pavyzdžiui, tokioms valstybėms narėms 
nebūtų skiriamos ES lėšos.  
 

3.3. Kaimyninės šalys ir plėtra  

 

58. 3.3.1.2 gairė. Siūlome valstybėms narėms kartu aiškiai apibrėžti bendrą Europos ateities 
viziją, susijusią su ES plėtra į kitas kaimynines šalis.  
 

59. 3.3.2.1 gairė. Siūlome valstybėse narėse įtvirtinti Europos pilietinį ugdymą, kad piliečiai 
turėtų daugiau žinių apie ES bei jos veikimą ir perimtų Europos vertybes. Tokį Europos 
pilietinį ugdymą turėtų pasiūlyti ES institucijos, o tada jis turėtų būti gyvendintas įvairiose 
valstybėse narėse. 
 

60. 3.3.2.2 gairė. Siūlome stiprinti ES dalyvavimą socialiniuose tinkluose, ypač stengiantis 

pasiekti jaunesnę auditoriją, ir vengti klaidingos informacijos žiniasklaidoje.  
 

61. 3.3.3.1 gairė. Siūlome ES diplomatiniuose santykiuose su kaimyninėmis šalimis labiau 
pasinaudoti savo komercine galia ir neleisti tam tikroms valstybėms narėms patirti dvišalio 
kitų šalių spaudimo. 
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4 kryptis. Migracija žmogaus akimis  

 

4.1. Integracija  

 

62. 4.1.1.1 gairė. Rekomenduojame ES finansiškai remti migrantų kilmės šalis, taip skatinant jų 
ekonominį ir politinį vystymąsi, tačiau visada analizuoti kiekvieną atvejį atskirai ir atsižvelgti į 
kiekvienos šalies ypatumus. Ekspertai turėtų nustatyti šalis, kuriose būtų galima vykdyti 

minėtą veiklą, ir vadovauti tose šalyse vykdomiems veiksmams. Taip pat reikėtų 
bendradarbiauti su vietinėmis NVO, kurios padėtų nukreipti pagalbą, nes jos gerai supranta 
padėtį ir pažįsta savo šalies piliečius. 
 

63. 4.1.1.2 gairė. Rekomenduojame nustatyti paramos migrantų kilmės šalyse ir ES plėtros į 
pasienio šalis politikos sąsają.  
 

64. 4.1.1.3 gairė. Taip pat rekomenduojame spręsti migracijos tarp pačios ES šalių klausimą, 
kuris yra labai svarbus.  

 

65. 4.1.2.1 gairė. Rekomenduojame ES taikyti modelį, kuris palengvintų migrantų švietimą ir 
mokymą, kad jie būtų skatinami grįžti į kilmės šalis, visada įsitikinus, jog šiose šalyse jų 
gyvybei negresia pavojus. Svarbu juos mokyti, kaip didinti savo šalių išteklius, ir apsaugoti 
pabėgėlius, padedant jiems įgyti naujų įgūdžių.  
 

66. 4.1.2.2 gairė. Rekomenduojame Europos Sąjungai parengti vienodo lygio egzaminus, 
taikomus visoms ES ir už jos ribų esančioms šalims, taip sudarant palankias sąlygas ir 
migrantams, ir pačioms valstybėms.  
 

67. 4.1.2.3 gairė. Rekomenduojame sukurti bendrą užimtumo sistemą, kad būtų užtikrintas 
stabilumas Europos Sąjungoje.  
 

68. 4.1.2.4 gairė. Rekomenduojame Europos Sąjungai investuoti į modelį, panašų į EURES, bet 
orientuotą į trečiąsias šalis.  
 

69. 4.1.3.1 gairė. Rekomenduojame parengti konkretų kovos su klimato kaita veiksmų 
protokolą, kuriame šis klausimas būtų sprendžiamas atsižvelgiant į migraciją dėl klimato 
kaitos. 

 

70. 4.1.3.2 gairė. Rekomenduojame Europos Sąjungai apsvarstyti, ką galima ir ko negalima 
laikyti migracijos krize, ir iš anksto apibrėžti kriterijus, kurie leistų atskirti vieną krizę nuo 
kitos ir imtis atitinkamų veiksmų.  

 

4.2. Žmogiškieji aspektai  
 

71. 4.2.1.1 gairė. Rekomenduojame Europos Sąjungoje įgyvendinti bendrą migracijos politiką.  
 

72. 6 gairių grupė 

 

4.1.4.1 gairė. Rekomenduojame stengtis mažinti stigmatizavimą.  
4.2.1.2 gairė. Rekomenduojame valstybėse narėse vykdyti veiklą, orientuotą į švietimą ir 
visuomenės informuotumo didinimą migracijos klausimais.  
4.3.3.2 gairė. Migrantų, kuriems pavyko gerai integruotis, sėkmės istorijos turi būti 
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skleidžiamos, geriausia ne per kampanijas, o per renginius, kuriuose migrantai patys 
pasakotų apie save.  
4.3.3.3 gairė. Reikėtų apgalvoti, kaip aiškiai pasiekti žmones, turinčius neigiamą požiūrį į 
migrantus.  

5.1.6.3 gairė. Rekomenduojame ES dėti daugiau pastangų informuojant ir šviečiant ES 
piliečius apie migraciją ir tokiose švietimo kampanijose aiškiai atskirti skirtingas migrantų 
kategorijas (teisėti ir neteisėti, legalūs ir nelegalūs, pabėgėliai, prieglobsčio prašytojai, 
migrantai).  

5.2.7.2 gairė. Pasirinkta ES institucija turėtų pateikti tikslią informaciją valstybėms narėms, 
kad piliečiai sužinotų apie prieglobsčio prašančių migrantų kilmės šalies kultūrą ir etosą. 
Tam turėtų būti pasitelkiama žiniasklaida.  

 

73. 5 gairių grupė 

 

1.2.5.1 gairė. Reikėtų geriau ir intensyviau bendrauti su migrantais jų kilmės šalyse ir 
tranzito šalyse, kuriose aktyviai veikia prekiautojai žmonėmis.  
1.2.8.1 gairė. Reikėtų geriau šviesti potencialius migrantus ir bendrauti su jais jų kilmės 
šalyse. Turėtų būti naudojami įvairūs komunikacijos kanalai, tokie kaip lankstinukai, 
televizija ir socialiniai tinklai.  

1.2.9.1 gairė. Rekomenduojame ES informuoti gyventojus, kurie išvykdami iš savo kilmės 
šalies ieško geresnio gyvenimo (t. y. nėra karo pabėgėliai), apie tikrąją padėtį naujoje šalyje 
(lūkesčių valdymas). ES turėtų investuoti į išvykimo šalių infrastruktūrą ir iš jų norinčių 
pabėgti žmonių gyvenimo kokybės gerinimą.  
4.2.2.1 gairė. Rekomenduojame sukurti bendrą ir koordinuotą ES informavimo politiką, 
skirtą žmonių, kurie gali nukentėti nuo nelegalios imigracijos tarpininkų, kilmės šalims.  
5.1.6.4 gairė. Rekomenduojame ES sustiprinti pastangas, skirtas pabėgėlių srautams 
nukreipti ir kontroliuoti. Pavyzdžiui, pabėgėliams jau išvykstant ES turėtų stengtis 
konsultuoti apie realias galimybes būti priimtiems, apie atitinkamus teisės aktus, taisykles ir 
procedūras, kaip patekti į ES, ir alternatyvias galimybes.  

 

74. 4.2.2.3 gairė. Rekomenduojame organizuotai kurti teisėtus humanitarinius kelius ir parūpinti 
transporto galimybes pabėgėliams iš krizių zonų. Kartu būtina nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos būtų galima patikrinti, ar jų atvykimas į Europos Sąjungą pagrįstas. Prioritetinių 
veiksmų sąrašo sukūrimas. 
 

75. 4.2.2.5 gairė. Rekomenduojame daugiau dėmesio skirti aktyviai kovai su neteisėtu žmonių 
gabenimu, stiprinti tarptautinį saugumą ir žvalgybą šioje veiklos srityje. Reikėtų daugiau lėšų 
skirti tokioms institucijoms kaip Europolas ar kitos agentūros. Reikalingos specialios 
institucijos, kurios spręstų su neteisėtu žmonių gabenimu per sienas susijusias problemas.  
 

76. 4.2.3.1 gairė. Rekomenduojame imtis veiksmų ne tik ES, bet ir pasauliniu lygmeniu. Būtina 
bendradarbiauti su viso pasaulio šalimis. Reikalingas gerai veikiančių centrų, kuriuose 
žmonėms būtų sudarytos geros sąlygos ir kuriuose jie apsistotų trumpam bei gautų 
konkrečią pagalbą, kad galėtų greitai integruotis ir pradėti naują gyvenimą, tinklas.  
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4.3. Migracijos priežasčių šalinimas  

 

77. 2 gairių grupė 

 

4.3.1.1 gairė. Visose šalyse turi būti užtikrinta glaudi asmeninė parama migrantams 
integracijos proceso metu.  

4.3.1.2 gairė. Migrantams turėtų būti skubiai siūlomi kalbos kursai.  

 

78. 4.3.1.3 gairė. Getų nebeturėtų būti; migrantai turėtų būti pasiskirstę šalyje. Visų pirma 
mokyklos turėtų būti mišresnės. Reikėtų įvertinti nesėkmingos romų integracijos patirtį – iš 
to turi būti pasimokyta.  
 

79. 4.3.1.4 gairė. Pabėgėliams turėtų būti padedama įsikurti ten, kur jie turėtų tinkamas 
galimybes įsidarbinti. Tam reikėtų sukurti platformą, kurioje būtų galima registruoti ir derinti 
kvalifikuotų darbuotojų pabėgėlių profilius bei regioninę kvalifikuotų darbuotojų paklausą.  
 

80. 4.3.2.2 gairė. ES turėtų būti taikomi toliau nurodyti vienodi teisėtos migracijos reikalavimai: 
atvykimo šalies kalbos arba anglų kalbos žinios B1 arba B2 lygiu atvykstant arba privalomi 
kalbos kursai po atvykimo ir profesinė kvalifikacija, kurios akivaizdžiai reikia ES (kvalifikacija 
turi būti patikrinta), taip pat asmeninis pareiškimas apie migracijos tikslą ir numatoma 
migracijos trukmė. 
 

81. 4.3.3.1 gairė. Migrantams turėtų būti sudarytos sąlygos susitikti.  
 

82. 4 gairių grupė 

 

4.3.4.1 gairė. Būtina iš esmės pagerinti migrantų gyvenimo ir apgyvendinimo sąlygas.  
4.3.4.2 gairė. Migrantams turėtų būti suteikta galimybė skųstis dėl prastų gyvenimo ir 
apgyvendinimo sąlygų.  
5.2.7.1 gairė. Rekomenduojame atvykusiems prieglobsčio prašytojams iš karto parengti ES 
masto programą, pagal kurią prieglobsčio prašytojai būtų informuojami, kur iš tiesų yra 
galimybių įsidarbinti ir gauti būstą.  
5.2.9.1 gairė. Manome, kad reikėtų įgyvendinti programas, skirtas padėti prieglobsčio 
prašytojams, įskaitant subsidijas, kad jie galėtų asimiliuotis ar integruotis. Daugiausia 

dėmesio turėtų būti skiriama bazinius poreikius atitinkančiam būstui ir švietimui.  
 

 

5 kryptis. Atsakomybė ir solidarumas visoje ES  

 

5.1. Migracijos srautų paskirstymas  

 

83. 4 gairių grupė 

 

1.2.4.1 gairė. Turėtų būti paspartintos migrantų prašymų nagrinėjimo procedūros.  
4.2.2.4 gairė. Rekomenduojame paspartinti prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūras. 
Būtina užtikrinti saugų asmens grįžimą į kilmės šalį, jei iš tikrųjų reikia išsiųsti asmenį atgal. 
Reikia užtikrinti saugumą toje vietoje, į kurią turi grįžti išsiųstasis asmuo. Būtina įsitikinti, 
kad asmuo nori būti išsiųstas atgal, kad ten saugu ir į kokias sąlygas jis (ji) grįžta. Reikėtų 
pasirūpinti, kad būtų kokia nors galimybė integruotis, o žmonės, kurie nenori grįžti į savo 
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kilmės šalis, nebūtų ten siunčiami.  
4.3.2.1 gairė. Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūros turėtų būti paspartintos. 
Tačiau ir toliau turi būti užtikrinama nagrinėjimo kokybė. Todėl valdžios institucijoms reikia 
daugiau darbuotojų. ES turėtų pasimokyti iš JAV taikomų veiksmingų patikros procedūrų.  
5.1.1.1 gairė. Šalys, į kurias atvyksta pabėgėliai (atvykimo šalys), turėtų gauti daugiau 
paramos, kad galėtų greitai ir veiksmingai nagrinėti prieglobsčio prašymus. Migrantų 
atvykimo šalys taip pat turėtų būti remiamos, kad galėtų sukurti tinkamą infrastruktūrą 
prieglobsčio prašytojams apgyvendinti. Šią užduotį ir jos koordinavimą turėtų perimti 
atitinkama ES institucija, pvz., ES migracijos ministerija, kuri turėtų būti įsteigta.  

 

84. 8 gairių grupė 

 

1.2.6.1 gairė. Dublino sistema turėtų būti pertvarkyta, o migrantai turėtų būti tolygiau 
paskirstyti tarp ES valstybių narių, atsižvelgiant į priimančiųjų šalių pajėgumus ir 
ekonominius rodiklius.  

4.2.2.2 gairė. Rekomenduojame peržiūrėti Dublino konvenciją. Reikia imtis daugiau 
veiksmų Europos, o ne valstybių narių lygmeniu.  
5.1.1.2 gairė. Prieglobsčio prašymai turėtų būti teikiami tiesiogiai ES, o ne valstybių narių 
lygmeniu. 

5.1.2.1 gairė. Turėtų būti rasta paskirstymo formulė, pagal kurią pabėgėliai (tiek prieglobstį 
gavę, tiek jo negavę) būtų paskirstyti tarp ES valstybių narių, atsižvelgiant į individualias ES 
valstybių narių sąlygas ir (finansines) galimybes.  
5.1.3.1 gairė. Turėtų būti nustatytos ir taikomos kvotos, pagal kurias būtų nustatomas 
kiekvienai ES valstybei narei tenkančių pabėgėlių skaičius, atsižvelgiant į valstybių narių 
(finansines) galimybes.  

5.2.2.1 gairė. Rekomenduojame sukurti vienodas ES prieglobsčio prašymo nagrinėjimo 
procedūrų taisykles ir kriterijus.  
5.2.5.2 gairė. Manome, kad Dublino susitarimas integracijos požiūriu nebėra praktiškai 
pritaikomas ir naudingas. Planuojama integracija ir priėmimo politika turi būti įtraukta į 
naują paktą arba susitarimą. Dublino susitarimas nebeatitinka savo paskirties, yra pasenęs 
ir grindžiamas tuo, kad prieglobsčio prašytojai patys turėtų tvarkyti savo reikalus. Dublino 
susitarimas turėtų būti keičiamas ne iš dalies, bet visiškai pakeistas.  
5.2.8.1 gairė. Rekomenduojame sukurti patikimą teisinę sistemą, kuri suteiktų galimybę 
sąžiningai ir nešališkai paskirstyti prieglobsčio prašytojus bei prieglobsčio prašymus. Turėtų 
būti sukurta patikimesnė sistema, kuri leistų ES teikti nurodymus valstybėms narėms.  

 

85. 5.1.6.1 gairė. Rekomenduojame Europos agentūroms geriau koordinuoti šios srities 
veiksmus, kad būtų užtikrintas teisingas prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių (t. y. nelegalių 
migrantų) paskirstymas ES valstybėse narėse.  
 

86. 5.1.6.2 gairė. Rekomenduojame ES krizių sprendimų procedūras vykdyti aktyviai ir 
perspektyviai ir reaguoti ne tik į pabėgėlių srautus, atvykstančius prie ES valstybių narių 
sienų.  
 

87. 5.1.7.1 gairė. Rekomenduojame skirti daugiau lėšų ir operatyvinės paramos šalims, ypač 
nukentėjusioms nuo neteisėtos migracijos. Atskirų valstybių narių įnašų dydis turėtų būti 
vertinamas pagal objektyvius kriterijus (pvz., BVP, gyventojų skaičių ir pan.), o ES turėtų 
išnagrinėti galimybes pritraukti lėšų finansų rinkose (kapitalo rinkose), kad būtų galima 
finansuoti naštos pasidalijimą (ir taip skatinti, pvz., integracijos projektus, pabėgėliams 
skirtas priežiūros paslaugas ir kt.).  
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88. 5.1.7.2 gairė. Reikėtų labiau atsižvelgti į ES piliečių nuomonę ir dėti daugiau pastangų, kad ES 
piliečiai susitartų bei pritartų tokiai svarbiai temai kaip migracija. 
 

89. 5.1.8.1 gairė. Rekomenduojame užtikrinti, kad valstybių narių tesėtos imigracijos politika 
taptų liberalesnė ir laisvesnė.  

 

5.2. Bendras požiūris į prieglobstį  
 

90. 5.2.3.1 gairė. Pabėgėliams, kurie greičiausiai turės teisę į prieglobstį ES, turėtų būti taikoma 
supaprastinta prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūra, pvz., tiesiogiai jų kilmės šalyse.  
 

91. 3 gairių grupė 

 

5.2.2.2 gairė. Rekomenduojame įsteigti aukšto lygio ES instituciją, kuri rūpintųsi 
prieglobsčio klausimais ir užtikrintų, kad jie būtų sprendžiami nuosekliai ir teisiškai 
patikimai. Ši institucija turėtų apibrėžti, kurios kilmės šalys gali būti laikomos saugiomis, o 

kurios – nesaugiomis.  

5.2.3.2 gairė. Rekomenduojame įsteigti aukštesnio lygio instituciją ES lygmeniu arba 
sustiprinti Europos prieglobsčio paramos biurą. Tokia aukšto lygio institucija turėtų 
sugebėti vienodai nagrinėti prieglobsčio prašymus visoje ES.  
5.2.11.1 gairė. Rekomenduojame sukurti centralizuotą organizaciją, kuri tvarkytų visus 
prieglobsčio imigracijos klausimus. Turėtų būti įsteigta vienijanti organizacija, turinti 
pakankamai išteklių. Ji turėtų tapti centrine organizacija, kuri viską stebėtų, koordinuotų ir 
valdytų.  

 

92. 5.2.5.1 gairė. Manome, kad prieglobsčio prašytojai turėtų būti visapusiškai integruojami kuo 
vienodesniu būdu ir labiau organizuotai.  
 

93. 5.2.6.1 gairė. Rekomenduojame sudaryti naują paktą ir (arba) sukurti naują teisinę sistemą, 
kuri atspindėtų dabartinę padėtį. Integracijos klausimai turėtų būti sprendžiami iš anksto.  
 

94. 5.2.10.1 gairė. Rekomenduojame kiekvienai ES valstybei narei taikyti vienodą vertinimo ir 
(arba) kvalifikacijos suteikimo procesą, naudojant visus bendrus išteklius.  
 

95. 3 gairių grupė 

 

5.2.12.1 gairė. Turėtų būti įsteigtas specialus centras ar centrai, skirti pažeidžiamų 
nelydimų nepilnamečių ar našlaičių poreikiams patenkinti vos tik jiems atvykus į ES.  
5.2.12.2 gairė. Rekomenduojame nepilnamečiams, kai tik įmanoma, taikyti specialias 
ugdymo ir sveikatos priežiūros programas.  
5.2.12.3 gairė. Rekomenduojame įsteigti globos tarnybas, kurios padėtų rūpintis nelydimais 
nepilnamečiais. Tai turėtų būti daroma skubiai. Norinčioms juos globoti šeimoms turėtų 
būti teikiama parama. 
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