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Pagrindinė informacija. Klimato kaita, aplinka; sveikata 

 

Forumas „Klimato kaita ir aplinka; sveikata“ yra susijęs su klimato kaita, aplinkos klausimais ir naujais 
iššūkiais sveikatai, kurie kyla Europos Sąjungoje. Šios temos taip pat susijusios su ES tikslais ir 
strategijomis, pavyzdžiui, žemės ūkio, transporto ir judumo, energetikos ir perėjimo prie nuo anglies 
dioksido nebepriklausomų visuomenių, mokslinių tyrimų, sveikatos priežiūros sistemų, taip pat 
reagavimo į sveikatos krizes, prevencijos ir sveiko gyvenimo būdo srityse. 

Šiame dokumente pateikiama bendra informacija apie įvairias forumo temines sritis. Svarbiausia, jame 
išdėstoma, ką ES jau daro šiose srityse ir kokius pagrindinius susirūpinimą keliančius klausimus ir 
pageidavimus dėl ateities išreiškė daugiakalbės skaitmeninės platformos (https://futureu.europa.eu) 
naudotojai. Galiausiai dokumente taip pat pateikiamos nuorodos, kuriose pateikiama daugiau 
informacijos apie daugelį teminių sričių. 

Jūsų užduotis 
 
Šiame forume pakviesime jus apsvarstyti ir parengti rekomendacijų rinkinį Sąjungos institucijoms, į 
kurias jos atsižvelgtų imdamosi tolesnių veiksmų klimato kaitos, aplinkos ir sveikatos srityse. 
Pavyzdžiui, rekomendacijose gali būti nurodyta, kokios bendros krypties reikėtų laikytis arba kaip 
išspręsti konkrečią problemą. 
 
Per tris sesijas diskutuosite ir tiesiogiai bendradarbiausite su kitais piliečiais iš visos Europos ir su 
jais rengsite rekomendacijas. Trečiojoje, paskutinėje, sesijoje bendrai balsuosite dėl rekomendacijų 
ir jos bus pristatytos kitiems Konferencijos plenarinės sesijos dalyviams ir su jais aptartos. 
 
 
 
 
 

https://futureu.europa.eu/
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Klimato kaita ir aplinka: tieskime kelią tvaresnei ateičiai 

Kova su klimato kaita ir žala aplinkai yra neatidėliotinas klausimas Europos Sąjungoje ir visame 
pasaulyje. Siekdami geresnio pasaulio mums visiems, turime parengti strategiją, kad Europa galėtų 
toliau pirmauti pasaulyje, siekiančiame tvarumo ir poveikio klimatui neutralumo. 

 

 
Ką daro ES? 

Europos žaliasis kursas – tai mūsų planas užtikrinti, kad Europos Sąjungos ekonomika būtų tvari, 
klimato ir aplinkos problemos taptų galimybėmis, o pertvarka būtų sąžininga ir įtrauki visų atžvilgiu. 

Žaliasis kursas yra nauja augimo strategija, kuria siekiama, kad Europos Sąjunga taptų modernia, 
neutralaus poveikio klimatui, efektyvaus išteklių naudojimo ir konkurencinga ekonomika. Tai apima 
šiuos aspektus: 

● nulinį grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį iki 2050 m., 

● nuo išteklių naudojimo atsietą ekonomikos augimą, 

● tai, kad pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ir atsparios visuomenės nė vienas asmuo 
ar vietovė nepaliekami nuošalyje. 

Informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos (2021 m. balandžio 19 d.–rugpjūčio 2 d.) 

Teminėje srityje „Klimato kaita ir aplinka“ nuo platformos veiklos pradžios sugeneruota iš viso 3 156 
komentarai, idėjos ir renginiai (1 074 idėjos, 1 798 komentarai ir 284 renginiai). Daugelis pasiūlymų 
yra susiję su klimato kaitos sąvoka ir informuotumu apie jos poveikį, o teikinių autoriai pabrėžia daugelį 
su aplinka susijusių uždavinių ir ragina imtis konkrečių veiksmų jiems spręsti. Idėjos šioje teminėje 
srityje yra įvairios ir gali būti suskirstytos į šias temas: 

 Tarša 

 Transportas 

 Žemės ūkis 

 Vartojimas 

 Subsidijavimas, apmokestinimas 

 Energetika 

 Požiūrio ir elgesio pokyčių skatinimas 
 

Tarša 

Teikinių autoriai taršą nurodo kaip vieną iš pagrindinių aplinkai pasauliniu mastu daromo spaudimo 

šaltinių. Žalioji pertvarka aptariama kartu su įvairiais sprendimais, skirtais taršai mažinti (žr. renginį). 

Pavyzdžiui, viena iš labiausiai platformoje palaikomų idėjų yra ta, kad ES turėtų laikytis tvirto ir 

įtraukaus valdymo požiūrio, rengiant ir įgyvendinant prisitaikymo politiką visais lygmenimis dalyvauja 

tiek darbuotojai, tiek profesinės sąjungos. Pabrėžiama, kad ES kovos su klimato kaita strategija turėtų 

apimti konkrečias politikos priemones, kuriomis išsaugomos darbo vietos ir užtikrinama darbuotojų 

sveikatos apsauga ir sauga, taip pat aktyvią darbo rinkos politiką ir perkvalifikavimą bei mokymą, kad 

nebūtų prarandamos darbo vietos (žr. idėją). Toliau išvardytose potemėse aptariamos kelios taršos 

sritys: išmetamieji teršalai, miškų naikinimas, vandens tarša, šviesinė tarša ir plastiko naudojimas. 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515?locale=en&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
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Kalbant apie išmetamuosius teršalus, vienas iš labiausiai aptariamų klausimų yra susijęs su išmetamųjų 

teršalų apmokestinimu, konkrečiau – siūloma skatinti įmones mažinti išmetamą šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekį pasirenkant pigesnius atsinaujinančiuosius energijos išteklius, o tai savo ruožtu 

skatintų vartotojus rinktis tvaresnius sprendimus (žr. idėjos pavyzdį). Be to, raginama išplėsti ES 

apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ATLPS). Idėjų potemėje, susijusioje su miškų naikinimu, 

raginama investuoti į Europos miškų atkūrimą (žr. idėją) arba pasauliniu mastu išsaugoti planetos 

plaučius, t. y. Amazonės atogrąžų miškus ir kitus pasaulio atogrąžų miškus siekiant ne tik sulėtinti 

pasaulio taršą anglies dioksidu ir išsaugoti rūšis, bet ir sumažinti migracijos Europai daromą spaudimą 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Vandens taršos potemėje itin akcentuojamas poreikis ateityje užtikrinti geriamojo vandens išteklių ir 

švarių ekosistemų saugumą (žr. renginį). Be to, pateikta konkrečių pasiūlymų, kaip kovoti su kylančiu 

vandenynų lygiu ir upių tarša (žr. renginio pavyzdį). Vienoje iš idėjų siūloma sukurti įrenginius, skirtus 

upėse ir vandenynuose surinkto plastiko perdirbimui (žr. idėją). Galiausiai, kai kurių platformoje 

pateiktų idėjų autoriai nori apriboti šviesinę taršą (žr. idėjos pavyzdį). 
 

Transportas 
 

Didelėje grupėje transporto temos idėjų daugiausia dėmesio skiriama transporto ir taršos sąsajai. Kai 

kurie toliau išvardyti pasiūlymai yra susiję su transporto sistemos keitimu siekiant sumažinti taršą. 

Platformoje pateiktomis idėjomis dėl transporto sistemos keitimo visų pirma raginama uždrausti 

trumpų atstumų skrydžius ES, kad būtų sumažinta tarša (žr. idėjos pavyzdį). Teikinių autoriai pabrėžia, 

kad dėl pandemijos aviacijos pramonė jau patyrė nuosmukį. 

Apskritai itin pritariama tam, kad būtų tobulinamos Europos viešojo transporto sistemos (žr. idėjos 

pavyzdį) kaip labiau aplinką tausojančios alternatyvos trumpų atstumų skrydžiams. Konkrečiai, plačiai 

aptariamas bendras Europos geležinkelių tinklas (žr. idėjos pavyzdį). Vienas teikinio autorius siūlo 

sukurti paieškos sistemą „Euro Trainscanner“, kad kelionės traukiniu taptų patrauklesnės (žr. idėją), o 

kitas siūlo įdiegti integruotą ES bilietą, kuris būtų nemokamas miestuose (žr. idėją). 

Kitos idėjos susijusios su bendru dviračių takų tinklu ir jose siūloma, pavyzdžiui, išplėsti dviračių 

transporto maršrutus arba sukurti Europos masto dviračių transporto jungčių tinklą (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Kitoje idėjų grupėje daugiausia dėmesio skiriama inovacijoms ir elektra varomų transporto priemonių, 

pavyzdžiui, automobilių ir dviračių, kūrimui bei jų integravimui į dabartinę aplinką, pavyzdžiui, 

numatant įkrovimo stotelių tinklą (žr. idėjos pavyzdį). 

Kalbant apie transporto priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir aplinką labiau tausojantį 

transportą, dalyviai taip pat pabrėžia tarpvalstybinių projektų svarbą siekiant skatinti laivybą ir 

geležinkelių transportą (žr. idėjos pavyzdį). Taip pat raginama parengti programas, kuriomis būtų 

skatinami moksliniai tyrimai ir plėtra bei inovacijos, siekiant gaminti tiek viešojo, tiek privačiojo, 

individualaus ir kolektyvinio transporto priemones, kurios yra netaršios ir energijos požiūriu 100 % 

nepriklausomos (žr. idėjos pavyzdį). 
 

Žemės ūkis 

Žemės ūkio tema teikinių autoriai ganėtinai dažnai pasisakė už ekologinio ūkininkavimo koncepciją ir 

didesnį smulkių ūkių skaičių (žr. idėjos pavyzdį), ragindami uždrausti pesticidų naudojimą ir intensyvų 

ūkininkavimą (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurių teikinių autorių idėjos siekia dar toliau – jie siūlo išplėsti 

draudimą, kad jis būtų taikomas ir asmeniniam naudojimui: nors ūkininkai privalo dokumentais  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028?locale=en&order=most_endorsed&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_commented&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&=&order=random&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160?=&order=most_followed&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=&locale=en&toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
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pagrįsti pesticidų naudojimą, toks reikalavimas netaikomas privačių sodų savininkams, kurie gali 

teisėtai įsigyti tokių produktų ir dažnai nežino apie jų žalingą poveikį (žr. idėjos pavyzdį). 

Kitose idėjose siūloma, kad ES turėtų dėti daugiau pastangų augalinės kilmės mitybai skatinti, 

remdamasi klimato apsauga ir mūsų aplinkos išsaugojimu. Kai kurie teikinių autoriai, motyvuodami 

tokius veiksmus, savo teikinius papildo etiniais aspektais (žr. idėjos pavyzdį). Šis klausimas taip pat 

aptariamas teminėje srityje „Sveikata“. 

Teikinių autoriai taip pat itin pabrėžia poreikį užtikrinti apsirūpinimo maistu savarankiškumą ir 

saugumą skatinant vietos ūkininkavimą (žr. idėjos pavyzdį). Vietos ūkininkavimas galėtų būti 

skatinamas, pavyzdžiui, kuriant maisto juostas aplink miestus, reikalaujant sodinti vaismedžius miestų 

teritorijose, remiant gamintojų ir ūkininkų vykdomą žemės įsigijimą ribojant tokios žemės kainą, 

reikalaujant, kad dalis viešųjų pastatų stogų ploto būtų naudojama miesto žemės ūkiui, ribojant būsto 

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

Be to, teikinių autoriai nori skatinti biologinę įvairovę Europoje, pavyzdžiui, konkrečiomis 

priemonėmis, tokiomis kaip žalieji stogai (žr. idėjos pavyzdį). Galiausiai vyksta diskusija dėl ūkininkų 

pajamų, o kai kurie teikinių autoriai ragina ūkininkus gauti garantuotas pajamas taikant sąžiningas 

kainas, o ne gaunant subsidijas (žr. idėjos pavyzdį). 

Vartojimas 

Vartojimo temos kontekste esama bendro raginimo pakeisti dabartinę masinio prekių ir paslaugų 

vartojimo sistemą (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurių teikinių autorių idėjos siekia dar toliau – jie siūlo 

nustatyti maksimalaus suvartojimo ir gamybos kvotas (žr. idėjos pavyzdį). 

Ne vienas teikinių autorius platformoje nurodo didelį susidarančių atliekų kiekį ir siūlo keletą 

priemonių, kaip tokių atliekų sumažinti ir kovoti su jų susidarymu, pavyzdžiui, perdirbimą (žr. idėjos 

pavyzdį), produktų pakuočių, kurios visai arba beveik nepatenka į atliekas, naudojimą, kad būtų 

sumažintas neigiamas poveikis aplinkai (žr. idėjos pavyzdį). Be to, primygtinai raginama nutraukti 

produktų, dėl kurių nyksta atogrąžų miškai, importą (žr. idėjos pavyzdį). 

Antroje idėjų grupėje pasisakoma už pažangesnę produktų ženklinimo sistemą (žr. idėjos pavyzdį), 

kurią taikant būtų išsamiai apibūdinamas gamybos poveikis aplinkai arba nurodoma, ar produktų 

sudėtyje yra mikroplastiko ir todėl jie turi neigiamą ilgalaikį poveikį vartotojų sveikatai (žr. idėjos 

pavyzdį). 

Trečiojoje grupėje kalbama apie greitąją madą ir tekstilės pramonę, siekiant, kad ji taptų 

ekologiškesnė; teikinių autoriai akcentuoja didžiulį drabužių gamybai naudojamų išteklių kiekį ir tai, 

kad drabužiai dažnai yra netinkami perdirbimui (žr. idėjos pavyzdį). 

Be to, dalyviai pabrėžia, kad reikia skatinti ekologinį ir tvarų turizmą vietoj masinio turizmo, kadangi 

manoma, kad pastarasis daro didelį poveikį gamtos ir kultūriniams ištekliams (žr. idėjos pavyzdį). 

Paskutinėje šioje temoje pateiktų komentarų ir idėjų grupėje reiškiamas susirūpinimas dėl atliekų, 

susidarančių dėl naujų elektroninių prietaisų, ir raginama, inter alia, nustatyti ilgesnį privalomą 

garantijos laikotarpį šiems produktams ir užtikrinti, kad juos būtų galima pataisyti (žr. idėjos pavyzdį). 

Kai kurie dalyviai taip pat nori, kad būtų ribojamas energijos suvartojimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672?component_id=1&locale=en&page=3&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713?=&order=recent&page=7&per_page=100&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?locale=en&order=most_followed&page=3&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&per_page=50&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=6&locale=en&order=most_followed&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868?commentId=8944&component_id=1&locale=de&participatory_process_slug=GreenDeal
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083?component_id=2&locale=en&page=2&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
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elektros energija daugiausia gaminama naudojant iškastinį kurą, nustatant mėnesinę suvartojamos 

elektros energijos kvotą, o perviršį apmokestinant (žr. idėjos pavyzdį). 

 

Subsidijavimas, apmokestinimas 

Šios temos kontekste teikinių autoriai ragina nutraukti subsidijas aplinkai žalingai veiklai, pavyzdžiui, 

žalingas žuvininkystės subsidijas (žr. idėją) arba subsidijas iškastiniam kurui (žr. idėją). Be to, 

pasiūlymuose pasisakoma už tai, kad būtų didinamos subsidijos biologinės įvairovės ir klimato kaitos 

projektams, kurie padėtų užtikrinti ilgalaikę teigiamą perspektyvą. 

Teikinių autoriai taip pat siūlo nustatyti tvarumo mokestį (žr. idėjos pavyzdį), kuris pabrangintų 

netvarius produktus, todėl tokie produktai taptų mažiau patrauklūs tiek vartotojams, tiek 

gamintojams. Be to, manoma, kad tai suteiktų ES papildomų pajamų investicijoms į tvarumą. 

Energetika 

Teikinių autoriai platformoje siūlo skatinti ir nedidelio masto, ir didelio masto atsinaujinančiosios 

energijos naudojimą, taip pat apriboti branduolinės energijos naudojimą arba, kaip alternatyvą, plėtoti 

saugią branduolinę energiją ir ją naudoti šalyse ir vietovėse, kuriose neįmanoma naudoti 

atsinaujinančiųjų energijos išteklių (žr. idėjos pavyzdį). Be to, nuo tada, kai paskelbta teminė sritis 

„Klimato kaita“, antra labiausiai palaikoma idėja raginama sustabdyti visas subsidijas iškastiniam kurui 

(žr. idėjos pavyzdį). 

Kartu raginama tirti alternatyvius energijos šaltinius (žr. renginio pavyzdį), pavyzdžiui, branduolių 

sintezę, geoterminę energiją arba vandenilį, kurie labai prisidėtų prie energijos įvairovės (žr. idėjos 

pavyzdį). Tačiau teikinių autoriai pabrėžia, kad net alternatyviems šaltiniams, pavyzdžiui, vėjo 

energijai, turėtų pritarti vietos gyventojai ir kad turi būti užtikrinta, jog jie darys teigiamą poveikį 

biologinei įvairovei, žmonėms ir kraštovaizdžiui (žr. idėjos pavyzdį). 

Požiūrio ir elgesio pokyčių skatinimas 

Taip pat daug dėmesio skiriama visų kartų europiečių švietimui ir informuotumo didinimui (žr. renginį). 

Dauguma idėjų yra susijusios su jaunimo švietimu (žr. idėjos pavyzdį), vis dėlto į klimato kaitos 

iniciatyvas taip pat raginama įtraukti vyresnio amžiaus europiečius, visų pirma dėl didėjančio 

gyventojų senėjimo Europoje (žr. idėjos pavyzdį). Be to, kai kurie teikinių autoriai pabrėžia, kad reikia 

skatinti atsakingą Europos institucijų komunikaciją ekologijos klausimais. Pavyzdžiui, jie siūlo parengti 

komunikacijos vadovus „Kaip būti ekologiniu požiūriu atsakingu europiečiu“ ir stiprinti švietimą 

aplinkosaugos klausimais, siekiant kurti už aplinką atsakingus rajonus (žr. idėją). 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890?toggle_translat
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546?component_id=1&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458?component_id=1&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&page=6&participatory_process_slug=GreenDeal&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297?locale=lv&order=recent
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289?component_id=2&locale=en&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=4&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872?component_id=1&locale=en&order=recent&page=5&participatory_process_slug=GreenDeal&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434?toggle_translations=true
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Daugiau informacijos apie šią teminę sritį: 

 Europos žaliasis kursas 

 Klimato kaita 

 Žiedinė ekonomika ir atliekų mažinimas 

 Klimato kaita. Ką daro ES? 

 Biologinė įvairovė: kaip ES saugo gamtą 

 Poveikio klimatui neutralumas. 5 faktai apie ES neutralaus poveikio klimatui 
tikslą 

Sveikata: suteikime europiečiams sveikesnę ateitį 
Sveikatos priežiūra, gerovė ir sveikas gyvenimo būdas mums visiems yra gyvybiškai svarbūs. 
Koronaviruso pandemija atskleidė, kad turime bendradarbiauti siekdami sukurti stipresnes sveikatos 
priežiūros sistemas ir apsaugoti Europos gyventojų fizinę bei psichikos sveikatą. 

Už sveikatos priežiūrą ir medicinos paslaugas pirmiausia atsakingos nacionalinės vyriausybės, tačiau 
Europos Sąjunga įgyvendindama sveikatos politikos priemones gali remti ir stiprinti šiuos veiksmus. 
Išreikšdami savo nuomonę, viltis ir keldami jums rūpimus klausimus galite daryti įtaką tam, kaip 
Europoje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. 
 

Ką daro ES? 

Vykdydama bendrus veiksmus, kuriais siekiama kovoti su koronavirusu ir apsaugoti žmonių sveikatą, 
ES jau įrodė, kad visuomenės sveikatos srityje galime nuveikti žymiai daugiau. Kai kuriais šios veiklos 
būdais, be kita ko, užtikrinamas skiepų tiekimas, įperkamų vaistų, gydymo ir medicininės įrangos 
prieinamumas, taip pat padedama šalims bendradarbiauti koordinuojant jų atsakomuosius veiksmus. 

Žvelgiant į ateitį, koronaviruso pandemija padidino Europos sveikatos sąjungos, glaudesnio 
koordinavimo visos Europos mastu, atsparesnių sveikatos sistemų ir geresnio pasirengimo galimoms 
būsimoms krizėms poreikį. Mūsų tikslas – apsaugoti jus teikiant aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugas krizės atveju ir suteikti priemonių, kurių reikia siekiant užkirsti kelią ekstremaliosioms 
sveikatos situacijoms, su kuriomis susiduria visas žemynas, ir jas valdyti. 

Kovodama su pandemija ir reaguodama į ekstremaliąsias situacijas, Europos Sąjunga toliau imasi 
veiksmų kitose su sveikata susijusiose srityse, be kita ko, gerina pagrindinių ligų, pavyzdžiui, vėžio, 
prevencinį gydymą, gydymą ir vėlesnę priežiūrą. 

Informacija iš daugiakalbės skaitmeninės platformos (2021 m. balandžio 19 d.–rugpjūčio 2 d.) 

Sveikatos teminėje srityje teikinių autoriai nagrinėja daug įvairių temų. Jie siūlo siekti didesnio 
suderinimo ir integracijos Europos lygmeniu; tam įtaką taip pat daro patirtis, susijusi su COVID-19 
pandemija, ir jos poveikis. Šioje teminėje srityje sugeneruota 1018 teikinių: 392 idėjos, 576 komentarai 
ir 50 renginių. Pagrindinės šioje teminėje srityje nagrinėjamos temos yra šios: 

 ES sveikatos apsaugos sistemų integravimas 

 Sveikatos priežiūros prieinamumas visiems 

 Sveikas senėjimas 

 Sveikas gyvenimo būdas 

 Atsakas į COVID-19 

 Prevencija, o ne intervencija 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/climate-change
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/climate-change/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/biodiversity/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
https://www.consilium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/
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 Sveikata skaitmeniniame amžiuje 

 Sveikatos srities moksliniai tyrimai 

 Lytinė ir reprodukcinė sveikata 

 Kitos idėjos 

 

ES sveikatos apsaugos sistemų integravimas 

Platformos dalyviai ragina valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti siekiant įvairiais būdais stiprinti 

Europos sveikatos priežiūros sistemas. Pasiūlyta įvairių idėjų – sutelkti žinias ir pajėgumus, pavyzdžiui, 

suteikiant galimybę intensyviosios priežiūros specialistams laisvai judėti ir teikti sveikatos priežiūros 

paslaugas sunkiems ligoniams visoje ES (žr. idėją), standartizuoti iki atvykimo į ligoninę teikiamą 

skubiąją priežiūrą (žr. idėją), pripažinti slaugytojų kvalifikacijas visoje ES (žr. idėją), įkurti retųjų ligų 

Europos ligoninę (žr. idėją) ir pagerinti transplantacijos teisinį reglamentavimą, kad būtų sukurta 

vieninga transplantacijos koordinavimo sistema (žr. idėją). 

Atitinkamai, diskusijose pabrėžiama, kad reikėtų peržiūrėti Lisabonos sutartį ir taip Europos Sąjungai 

suteikti daugiau įgaliojimų bei galių veikti ekstremaliųjų situacijų atveju visuomenės sveikatos srityje 

(žr. idėjos pavyzdį). Šie pasiūlymai dažniausiai teikiami prisimenant tai, kaip valstybės narės kovojo su 

COVID-19 pandemija, su tuo susijusį medicininės įrangos trūkumą, vakcinų kūrimo ir bendro vakcinų 

pirkimo iššūkius. 

Sveikatos priežiūros prieinamumas visiems 

Siūlantieji idėjas dėl sveikatos priežiūros prieinamumo pritaria tam, kad būtų sukurta Europos 

medicininio draudimo sistema (žr. idėjos ir idėjos pavyzdžius). Taip pat siūloma deprivatizuoti 

sveikatos priežiūros sektorių, kad sveikatos priežiūros paslaugos būtų įperkamos visiems (žr. idėją). 

Kita vertus, siekiant, kad sveikatos priežiūros paslaugos taptų praktiškai prieinamesnės visiems, 

pateikta kita idėja – išplėsti mobiliąją sveikatos priežiūros sistemą, t. y. įrengti sveikatos priežiūros 

autobusus, kurie palengvintų greitą ir nekliudomą prieigą prie medicinos sistemų (žr. idėją). 

Sveikas senėjimas ir kova su senėjimu 

Atsižvelgdami į tai, kad visuomenė Europoje sensta, piliečiai pabrėžia, kokia svarbi yra gera sveikata 

vyresniame amžiuje. Vienos idėjos, sulaukusios didelio pritarimo ir daug komentarų, autorius skatina 

plėtoti moksliškai imlius sveiko ilgaamžiškumo tyrimus ir technologijas (žr. idėją), pavyzdžiui, 

atjauninimo terapijas ir klinikinius tyrimus šioje srityje, ir nustatyti veiksmingus teisinius, biudžetinius, 

reguliavimo ir institucinius įpareigojimus, siekiant padidinti sveiko gyvenimo trukmę Europos 

Sąjungoje. 

Vienas pilietis siūlo didinti kaimo vietovių, kaip sveiko senėjimo strategijų inovacijų centrų, potencialą, 

nes šiose „probleminėse vietovėse“ paprastai gyvena daugiau vyresnio amžiaus piliečių, o sveikatos 

priežiūra nėra tokia kokybiška kaip miesto vietovėse, tad čia reikia novatoriškų sprendimų (žr. idėją). 

Vienas pilietis šioje srityje siūlo dar daugiau – jis ragina naudoti krioniką, kuri suteiktų galimybę 

užšaldyti mirtinai sergančius žmones ir taip atidėti jų gydymą iki to laiko, kol bus rastas gydymo būdas 

(žr. idėją). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7762?order=random&per_page=50&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
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Sveikas gyvenimo būdas 

Kelių idėjų autoriai pabrėžia sveikos mitybos svarbą, o daugelis piliečių siūlo, kad Europos Sąjunga 

turėtų skatinti vegetarišką mitybą (žr. idėją) dėl jos naudos sveikatai ir aplinkai. Šiame kontekste 

viena iš idėjų yra padidinti mokesčius mėsai ir kartu sumažinti PVM sveikiems maisto produktams (žr. 

idėją). Kitų teikinių autoriai ragina tirti emulsiklių poveikį (žr. idėją), uždrausti dirbtinius transriebalus 

(žr. idėją) ir reguliuoti žemės ūkio metodus, darančius poveikį mitybai ir sveikatai, pvz., intensyviam 

ūkininkavimui naudojamus antibiotikus (žr. idėją). Panašios idėjos taip pat teikiamos klimato kaitos ir 

aplinkos teminėje srityje. 

Platformoje aktyviai aptariamas siūlymas į mediciną įtraukti natūralias gydomąsias priemones (žr. 

idėjos pavyzdį). Konkrečiai, teikinių autoriai teigia, jog gydymas be medikamentų gali būti labai 

naudingas pacientų sveikatai ir savarankiškumui (žr. idėjos pavyzdį). Vienas pilietis taip pat atkreipia 

dėmesį į šiaurinių uogų, kurių sudėtyje yra daug antioksidantų, naudą didinant gydymo nuo vėžio 

metodų efektyvumą (žr. idėją). Siūlomi ir kiti alternatyvūs gydymo būdai, pvz., silvoterapija siekiant 

kovoti su stresu, išsekimu, depresija ir nerimu (žr. idėją). 

Platformoje taip pat siūloma remti sveikatos raštingumo skatinimą (žr. idėją) ir su sveikata susijusių 

įpročių diegimą nuo ankstyvo amžiaus, nes tai yra vienas iš svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių 

(žr. idėją). Pavyzdžiui, keli piliečiai nurodo, kad reikia Europos lygmeniu skatinti nevartoti tabako, 

padidinant jo kainą ir nustatant, kad jis būtų parduodamas tik vaistinėse (žr. idėjos pavyzdį). 

Atsakas į COVID-19 

Dalyviai plačiai aptaria COVID-19 padarinius ir apskritai mano, kad reikia atkurti racionalumu grįstą bei 

mokslinį patikimumą ir pasitikėjimą medicina ir politika, atsižvelgiant į pandemijos metu plačiai 

paplitusias klaidingas nuomones ir melagingas naujienas. Diskutuodami apie su COVID-19 susijusias 

priemones, platformoje dalyvaujantys piliečiai sutinka, kad visos COVID-19 priemonės Europos 

Sąjungoje turėtų būti įgyvendinamos remiantis įrodymais, taip siekiant užtikrinti, kad sąnaudų ir 

naudos analizė būtų kuo tikroviškesnė (žr. idėją). 

Kitų idėjų autoriai pabrėžia, kad reikia kurti įtraukias strategijas siekiant ES lygmeniu kovoti su 

būsimomis pandemijomis, apsaugant žmonių su negalia teises (žr. idėją). Vienas iš pateiktų pasiūlymų 

– ištirti COVID-19 priemonių poveikį vyresnio amžiaus žmonių globos namų gyventojams ir 

darbuotojams įvairiose ES šalyse, kad būtų galima tiesiogiai iš pačių vyresnio amžiaus žmonių išgirsti 

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

Viename iš teikinių kalbama apie procedūras, susijusias su skiepų pirkimu ES lygmeniu, ir raginama 

geriau atskleisti informaciją apie sutartis su farmacijos bendrovėmis ir užtikrinti didesnį jų skaidrumą 

(žr. idėją). Be to, debatuose dėl skiepijimo programos atsiskleidžia prieštaringos nuomonės: vieni 

mano, kad skiepijimas turėtų būti privalomas visiems (žr. idėją), kiti siūlo suteikti piliečiams laisvo 

pasirinkimo galimybę (žr. idėją). Dar vienas teikinio autorius tvirtina, kad skiepijimas neturėtų būti 

privalomas jaunimui, kad ES neturėtų jaunuolių „šantažuoti“ sudarydama „palengvintų“ tarptautinių 

kelionių galimybes mainais už pasiskiepijimą ir kad tuo atveju, kai reikalaujama PGR tyrimų, jie turėtų 

būti atliekami nemokamai (žr. idėją). Taip pat siūloma, kad ES valstybės narės susitartų pripažinti 

atitinkamus PSO standartus ir nacionalinį dokumentą, patvirtinantį antikūnų kiekį (arba skiepą / 

pakartotinį skiepą) (žr. idėją). Taip pat vyksta plačios diskusijos dėl žaliojo pažymėjimo, kuriose 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
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išsiskiria oponuojančios grupės: vieni baiminasi, kad susiformuos dvi piliečių klasės (žr. idėją), ir siūlo 

Europai ginti teisę pasirinkti nesiskiepyti (žr. idėją), o kiti pritaria tokiam sveikatos pažymėjimui ir 

privalomam skiepijimui, laikydami tokias priemones kolektyvinių pastangų įveikti virusą ir užtikrinti 

sveikatos priežiūros sistemų gyvybingumą dalimi (žr. idėjos pavyzdį). 
 

Keli piliečiai ragina siekti didesnio solidarumo ir sukurti pasaulinę partnerystę bei finansavimo šaltinį, 

siekiant kovoti su ligomis ir jas likviduoti visame pasaulyje, taip pat teigia, kad Europa galėtų būti 

pasaulio lyderė kovojant su pandemijomis, vėžiu bei širdies ligomis ir juos nugalint (žr. idėją). Vienas 

pilietis siūlo, kad Europos Komisija, bendradarbiaudama su Pasaulio sveikatos organizacija, skatintų 

sudaryti tarptautinį susitarimą, kuris suteiktų galimybę visame pasaulyje gaminti ir platinti vaistus 

pandemijų kontekste (žr. idėją), o kito teikinio autorius pabrėžia būtinybę skiepyti viso pasaulio 

gyventojus, kad būtų užkirstas kelias naujų atmainų atsiradimui (žr. idėją). Tuo pačiu metu teikinių 

autoriai siūlo imtis priemonių bendrovių patentams apsaugoti ir teigia, kad Europos Komisija galėtų 

atlikti svarbų tarpininkės ir ambasadorės vaidmenį (žr. idėją). 
 

Prevencija, o ne intervencija 
 

Kelios piliečių pateiktos idėjos yra susijusios su informuotumo apie psichikos sveikatą ir jos padarinius 

(pvz., išsekimą, stresą, depresiją ir nerimą) didinimu ir teikiant jas raginama parengti Europos masto 

planą šiam klausimui spręsti (žr. idėją), ypač atsižvelgiant į ribojamųjų priemonių, nustatytų dėl COVID-

19, poveikį. 

Kaip neatidėliotini klausimai taip pat nurodomas oro taršos poveikis piliečių sveikatai (žr. idėją) ir 

poreikis spręsti akustinės taršos problemą nustatant griežtus leistinus automobilių padangų 

skleidžiamo triukšmo lygius (žr. idėją). Be to, raginama mažinti riziką būti paveiktam labai didelį 

susirūpinimą keliančių medžiagų, įskaitant perfluoralkilintas ir polifluoralkilintas medžiagas (PFAS), 

kiekį (žr. idėją). 

Viena iš įvairias sritis apimančių potemių platformoje – Euratomo sutarties kritika, nurodant, kad pagal 

ją teikiama pirmenybė branduolinei energijai kitų energijos šaltinių atžvilgiu, o Europos piliečiai nėra 

tinkamai apsaugoti nuo branduolinės energetikos keliamo pavojaus; kai kurie piliečiai ragina Euratomo 

sutartį išvis panaikinti (žr. idėjos pavyzdį). 
 

Sveikata skaitmeniniame amžiuje 
 

Viena piliečių grupė aptaria galimybes ir grėsmes, susijusias su pastaraisiais dešimtmečiais išaugusiu 

skaitmeninimu. Kelių idėjų autoriai Europos e. sveikatos sistemų skaitmeninimą, suderinamumą ir 

integravimą vertina kaip būdą užtikrinti piliečiams sąveikius sveikatos įrašus visoje ES (žr. idėjos 

pavyzdį). Tačiau kai kurie teikinių autoriai yra atsargūs ir akcentuoja tokių neskelbtinų duomenų 

pažeidžiamumą ir poreikį tiek nacionaliniu, tiek Europos mastu apriboti sveikatos duomenų rinkinio 

dydį, pvz., mokslinių tyrimų tikslais, iki tam tikro skaičiaus konkrečių įrašų ar pacientų (žr. idėją). Vienas 

pilietis ragina uždrausti nacionalines genomo duomenų bazes, kurios naudojamos medicininių tyrimų 

tikslais, tačiau prie kurių kitais tikslais gali turėti prieigą kiti subjektai, pvz., vyriausybės tarnybos, taip 

pažeidžiant privatumo teises (žr. idėją). 
 

Kitos idėjos autorius siūlo teikti pirmenybę mokslinių tyrimų, skirtų fiziniams tyrimams ir e. sveikatai, 

finansavimui ir atkreipia dėmesį į skaitmeninius sprendimus, kurie padeda piliečiams išlikti fiziškai 

aktyviems, taip kovojant su įvairiomis neaktyvumo nulemiamomis lėtinėmis ligomis (žr. idėją). 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2778?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
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Kita vertus, taip pat aptariama skaitmeninė priklausomybė ir siūlomas ES kovos su skaitmenine 

priklausomybe veiksmų planas (žr. idėją), o kai kurie teikinių autoriai siūlo pradėti rengti mokymus 

mokyklose ir informacines kampanijas suaugusiesiems, kad būtų apribota skaitmeninė sąveika. 

 

Sveikatos srities moksliniai tyrimai 

Įvairūs piliečiai pritaria idėjai įsteigti centralizuotą Europos sveikatos mokslinių tyrimų institutą, kuris 

koordinuotų nacionalinių institutų mokslinius tyrimus sveikatos srityje ir investuotų į farmacijos 

mokslinius tyrimus (žr. Idėjos pavyzdį). Vienas pilietis pabrėžia, jog būtina, kad apsauginių drabužių ir 

vaistų pirkimas, gamyba ir tiekimas taptų labiau sutelkti Europoje (žr. idėją). Ne vienas dalyvis pritarė 

pasiūlymui pagal programą „Europos horizontas“ skatinti lėtinio nuovargio sindromo 

patomechanizmų tyrimus (žr. idėją). Taip pat akcentuojama būtinybė Europai suvienyti jėgas su 

universitetais mokslinių tyrimų srityje, siekiant sukurti naują antibiotiką kovai su itin atspariomis 

bakterijomis (žr. idėjos pavyzdį). Kai kurie piliečiai taip pat ragina priimti teisės aktą, pagal kurį vakcinas 

platinančios farmacijos bendrovės privalėtų paskelbti išsamius šių vakcinų klinikinių tyrimų duomenis, 

kad būtų skatinamas jų saugumo ir veiksmingumo vertinimas (žr. idėją). Dar viena iš idėjų – sukurti 

Europos užkrečiamųjų ligų tyrimo laboratoriją (žr. idėją). 

Lytinė ir reprodukcinė sveikata 

Vienos idėjos autorius siūlo viešosiose erdvėse nemokamai dalinti menstruacijų reikmenis, siekiant 

kovoti su vadinamuoju menstruacinių priemonių nepritekliumi (žr. idėją). Kiti pasiūlymai – nustatyti 

mokesčių lengvatą sanitariniams įklotams ir visišką moterų kontraceptinių priemonių 

kompensavimą. Be to, nurodomas poreikis vykdyti daugiau mokslinių tyrimų moterų reprodukcinės 

sveikatos srityje ir kurti ne tokias invazines moterų ir vyrų kontraceptines priemones (žr. idėją). 

Platformoje taip pat raginama uždrausti vyrų lyties organų žalojimą be sutikimo ir nesulaukus 

pilnametystės (žr. idėją). Vienas teikėjas siūlo steigti ES remiamas ir propaguojamas lytinės sveikatos 

klinikas (žr. idėją). 

Kitos idėjos 

Kitos idėjos yra susijusios su atlygiu už atsakingą elgesį sveikatos draudimo kontekste, pavyzdžiui, 
grąžinant pinigus tuo atveju, jei tam tikrais metais nebuvo naudojamasi paslaugomis (žr. idėją). Vienos 
idėjos autorius pabrėžia, kad reikia rasti sprendimą, kaip šalinti pavojingas medicinos atliekas (pvz., 
adatas iš diabetikams skirtų insulino rinkinių) (žr. idėją). Kai kurie piliečiai taip pat ragina dėl 
visuomenės sveikatos sumetimų dekriminalizuoti kanapes (žr. idėją ir idėją), o kiti skatina ES lygmeniu 
ryžtingiau kovoti su narkotikais (žr. idėją). Galiausiai, vienos plačiai aptariamos idėjos autorius siūlo 
laikytis astronominių laiko juostų, užuot kaitaliojant žiemos ir vasaros laiką (žr. idėją). 

Daugiau informacijos apie šią teminę sritį: 

 ES visuomenės sveikata 
 Atsakas į koronavirusą 
 ES sveikatos politika 
 ES atsakas į koronavirusą 
 ES atsakas į COVID-19 pandemiją 
 ES sveikatos politika 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://ec.europa.eu/health/home_lt
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_lt
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-health-policy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/coronavirus/
https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/eu-health-policy/
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Daugiau apie visas ES politikos sritis ir veiklą: 

 Europos Parlamento interneto svetainė 
 ES Tarybos interneto svetainė 
 Europos Komisijos interneto svetainė 

 

Šį dokumentą parengė Bendras Konferencijos dėl Europos ateities sekretoriatas.  

Susipažinkite su Konferencijos dėl Europos ateities skaitmenine platforma 
(www.futureu.europa.eu) – joje rasite daugiau informacijos ir susipažinsite su kitų piliečių, 
kurie jau pasiūlė savo idėjas ir mintis, įrašais. Daugiau informacijos apie iki šiol pateiktas 
idėjas taip pat rasite pirmojoje tarpinėje platformos ataskaitoje.  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/portal/lt
https://www.consilium.europa.eu/lt/
https://ec.europa.eu/info/index_lt
http://www.futureu.europa.eu/
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