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1. Forumo organizavimo proceso pagrindiniai principai 
 

Visu forumo darbo įgyvendinimo procesu buvo siekiama laikytis Konferencijos dėl Europos ateities 

kontekste parengtose Gairėse nacionalinių piliečių forumų organizavimui išdėstytų nurodymų. 

Konkrečiai: 

• Tikslas  

Visi, kurie buvo pakviesti dalyvauti forumo veikloje, užpildė dalyvavimo anketą – nurodė 

projekto tikslus ir siekius, konkrečiai paminėdami Konferenciją dėl Europos ateities, 

nagrinėjamas temas ir angažavimosi metodus. 

• Skaidrumas 

Dalyviams buvo suteikta galimybė įvairiomis priemonėmis naudotis visa iniciatyvos 

pristatymui skirta medžiaga, visada pateikiant nuorodą į oficialią Konferencijos interneto 

svetainę ir visiems dalyviams e. paštu išsiunčiant medžiagą. 

• Įtraukumas 

Kvietimas dalyvauti buvo perduotas įvairiais būdais, pavyzdžiui: išsiunčiant kvietimą e. paštu 

SWG bendruomenės nariams, taip pat išplatinant per „Twitter“ ir „Linkedin“ paraiškos formoje 

užpildytinas nuorodas. Tai iš viso sugeneravo virš 400 prisijungimų prie paraiškos formų ir 

245 paraiškas. Dalyvių atranka (remiantis atsitiktine tvarka) buvo vykdoma taip, kad būtų 

užtikrintas skirtingų lyčių, amžiaus grupių, socialinės kilmės, gyvenamųjų vietų ir užimtumo 

statuso asmenų dalyvavimas. 

• Reprezentatyvumas 

Nors imties dydis statistine prasme nėra reprezentatyvus, imties struktūros formavimo 

mechanizmas buvo toks, kad būtų pasiektas didžiausias įmanomas dalyvių 

heterogeniškumas, siekiant atkurti tikslinės auditorijos mikropasaulį. 

• Informacija 

Visiems dalyviams buvo pateikta išsami informacija tiek apie Konferenciją, tiek apie forume 

svarstytas temas. Įvadiniame skirsnyje, laikantis neutralumo ir išsamumo principų, buvo 

pakartoti projekto tikslai ir sąlygos. Visiems dalyviams buvo duoti SWG projekto vadovų 

tiesioginiai telefonų numeriai, kuriais paskambinę jie galėjo paprašyti daugiau informacijos ir 

išsamių duomenų apie renginį. 

• Svarstymų grupės 

Viso proceso pagrindinis tikslas buvo suformuluoti Europos Sąjungai skirtas konkrečias 

rekomendacijas, kurioms dalyviai plačiai pritartų. Darbo metodas ir tai, kaip grupėms buvo 

vadovauta, virto procesu, kurio pagrindinis tikslas buvo surinkti dalyvių mintis, jas išplėtoti ir 

apibendrinti, taip pat jas pačiose grupėse patikrinti ir patvirtinti vėlesniame darbo posėdyje. 

• Tvarkaraštis 

Darbo posėdžiai vyko neįtemptoje aplinkoje, suteikiant dalyviams daug laiko klausimams, 

kuriuos jų buvo paprašyti svarstyti, išnagrinėti, savo nuomonei pareikšti ir kitų nuomonei 

išgirsti. Dėl tos pačios priežasties buvo nuspręsta padalyti dvi pagrindines grupes į du 

pogrupius. Be to, darbas buvo išskaidytas į dvi dienas, kad iškeltos idėjos galėtų tinkamai 

išsikristalizuoti. 
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• Tolesni veiksmai  

Paskutinę darbo dieną visose grupėse buvo tikrinamas ir tvirtinamas pirmasis 

rekomendacijų, parengtų per pirmąjį darbo etapą, projektas. Kai tik Ministrų tarybos 

pirmininko biuro Europos politikos departamentui buvo pateikta rezultatų ataskaita ir buvo 

gautas atitinkamas leidimas, visiems forumo dalyviams buvo pateikta galutinė rekomendacijų 

redakcija. Visais atvejais dalyvių buvo paprašyta toliau stebėti Konferencijos veiklą interneto 

svetainėje ir sekti paskelbtiną naujausią informaciją. 

• Vientisumas 

Visą darbo procesą, išlaikydamas visišką autonomiškumą, vykdė SWG pagal pavestą 

užduotį. Ministrų tarybos pirmininko biuro Europos politikos departamentas buvo nuolat 

informuojamas apie atskirus iniciatyvos etapus ir pasiektus rezultatus. 

• Privatumas 

Buvo visiškai užtikrintas dalyvių privatumas. Kad kandidatai galėtų dalyvauti forumo veikloje, 

jie visi turėjo pasirašyti įstatymu reikalaujamą informuoto asmens sutikimą. 

• Vertinimas 

Proceso pabaigoje visiems dalyviams buvo pateiktas klausimynas, kuriame jie turėjo įvertinti 

savo patirtį; šio vertinimo rezultatai apibendrinami šioje ataskaitoje. 

 

2. Dalyvių atranka ir angažavimosi procedūros 
 

Atranka 

Iki renginio vykusio komunikacijos etapo tikslas – rasti bent 50 Italijos piliečių, kuriuos domintų 

dalyvavimas iniciatyvoje. 

Tuo tikslu buvo parengta trumpa paraiškos forma: klausimynas, kurį reikėjo užpildyti internetu SWG 

patentuotoje platformoje ir kuriame visi iniciatyvoje norintys dalyvauti asmenys galėjo pareikšti tokį 

norą pateikdami būtiniausius duomenis, kad jie būtų įtraukti į klasterius, iš kurių dalyviai buvo atrinkti 

atsitiktine tvarka. Būtinos dalyvavimo sąlygos buvo šios: turėti interneto ryšį, įrenginį su mikrofonu ir 

vaizdo kamera, taip pat pasirašyti Konferencijos chartiją. 

Paraiškos forma buvo išplatinta socialiniuose tinkluose iš SWG paskyros. Tuo tikslu 6 įrašai paskelbti 

„Twitter“ ir 1 įrašas – „Linkedin“, o rezultatai buvo tokie: 

 
Socialinis tinklas 

Datos 
Peržiūrų 
skaičius 

Prieiga prie paraiškos 
formos 

„Twitter“ 6 įrašai  
kovo 8–10 d. laikotarpiu 

889 31 

 

„Linkedin“ 

1 įrašas 

kovo 8 d. 
410 25 
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Kartu buvo paprašyta paraišką teikti ir SWG bendruomenės narių – laikantis kvietimo strategijos, 

kad būtų užtikrintas kuo didesnis Italijos populiacijos reprezentatyvumas ne tik kalbant apie 

socioanagrafinius ypatumus, bet ir apie idėjas, kultūrines nuostatas ir vertybes. 

Paraiškas buvo galima teikti nuo 2022 m. kovo 8 d., 8.00 val. iki kovo 10 d., 16.00 val.; prie paraiškos 

formos buvo iš viso 420 prisijungimų ir užpildytos 225 paraiškos. 

Reikalavimus iš esmės atitiko iš viso 140 žmonių; iš jų buvo atrinkta 70 vadovaujantis kriterijumi, 

kuriuo siekta užtikrinti subalansuotą subjektų dalyvavimą pagal lytį, geografinį pasiskirstymą, amžių 

ir išsilavinimą. 

Kandidatų atrankos procedūroje ypač buvo stengiamasi veikti pagal teisingos tikimybės atliekant 

dalyvių atranką principą, taikant sąlyginio atsitiktinumo kriterijumi pagrįstas procedūras. 

Burtų traukimo atsitiktinumas buvo vienas iš pagrindinių projekto elementų siekiant užtikrinti prieigos 

proceso sąžiningumą. Tačiau, vadovaujantis iniciatyvos dvasia, atrodė, kad yra svarbu parengti 

strategiją ne tik stengiantis įtraukti kuo didesnį skaičių subjektų, bet ir užtikrinti didžiausią įmanomą 

atrinktų subjektų heterogeniškumą, kad būtų skatinamas maksimalus įtraukumas. 

 

Apibendrinant, tų, kurie atitiko dalyvavimo reikalavimus, pasiskirstymas buvo toks: 

 

 

Kai tik burtų keliu buvo atrinkta 70 kandidatų, renginio dienos ryte jiems buvo paskambinta telefonu, 

kad jie patvirtintų savo dalyvavimą. Perskambinta buvo iš SWG patentuoto CATI kontaktinio centro. 

Šio etapo pabaigoje iš viso buvo užregistruoti 59 subjektai ir jie patvirtino savo dalyvavimą. Iš jų 55 

aktyviai dalyvavo forumo veikloje. 
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Forumo sudėtis pagal dalyvių socialinę padėtį ir amžių buvo tokia: 

 

Glaustai išdėstomi atrankos proceso rezultatai: 
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Komunikacijai skirta medžiaga 

Siekiant užtikrinti aukštą motyvacijos ir dalyvavimo lygį jau nuo pat pirmojo įsitraukimo į veiklą, 

visiems dalyviams buvo išdalyta tokia medžiaga: 

• Konferencijos dėl Europos ateities ir nacionalinių forumų informacijos suvestinės. 
• Konferencijos dėl Europos ateities chartija. 
• Grupėse svarstytinų dalykų temos. 
• Dalyvavimui būtina techninio ir organizacinio pobūdžio informacija. 

 

3. Forumo organizavimas 
 

Siekiant užtikrinti, kad dalyvautų kuo daugiau profesinius įsipareigojimus turinčių žmonių, forumas 

vyko du pusdienius iš eilės, įskaitant nedarbo dieną, laikantis tokio tvarkaraščio: 

• Kovo 11 d., penktadienį, nuo 16.00 val. iki 20.00 val. 

• Kovo 12 d., šeštadienį, nuo 10.00 val. iki 12.00 val. 

Tokio sprendimo tikslas – viena vertus, sudaryti palankesnes sąlygas darbuotojų dalyvavimui 

iniciatyvoje, kita vertus, suskirstyti dalyvavimo laiką skatinant didesnį dėmesį ir įsitraukimą, taip pat 

atidžiau apsvarstant pateiktus klausimus ir pasiūlymus. 

Forumo dalyviai prie abiejų darbo posėdžių prisijungė per „GoToMeeting“ platformą ir buvo 

suskirstyti į 4 grupes (dvi grupės kiekvienai teminei sričiai), kurioms vadovavo SWG moderatorius ir 

kuriose dalyvavo transkribuotojas, turintis protokoluoti nuomones. Moderatoriai grupėms vadovavo 

laikydamiesi dviejų skirtingų diskusijos krypčių (po vieną kiekvienai teminei sričiai), siekiant visus 

dalyvius kuo labiau įtraukti į diskusiją ir užtikrinant maksimalia įtrauktimi ir neutralumu grindžiamą 

požiūrį. 

 

 

4. Darbotvarkė 
 

Pirmasis posėdis (2022 m. kovo 11 d., penktadienis) 

• 15.00 val. Ryšio parametrų atidarymas ir galimybės dalyviams prisijungti prie platformos, 
taip pat pasitikrinti, ar veikia jų garso ir vaizdo sistemos, sudarymas. 

• 16.00 val. Moderatoriaus įžanga: iniciatyvos priežasčių ir darbo struktūros išdėstymas. 
• 16.15 val. Dalyvių suskirstymas į grupes remiantis paraiškų etape pareikštais 

pageidavimais. 
• 16.20 val. Diskusijos grupėse pradžia. 
• 20.00 val. Posėdžio pabaiga. 
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Antrasis posėdis (2022 m. kovo 12 d., šeštadienis) 

• 10.00 val. Darbo atnaujinimas primenant pirmosios dienos darbo rezultatus. 
• 10.15 val. Diskusijos tęsimas, dalyvių įžvalgos ir komentarai. 
• 12.00 val. Darbo pabaiga. 
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5. Surinktos rekomendacijos 
 

Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir 

aktyvesnis darbo vietų kūrimas 
 

1. XX a. gamybos modelio atsisakymas 
 

Forumo dalyviai jaučia, kad naujausi pasaulio įvykiai (COVID-19 pandemija bei Rusijos ir Ukrainos 

konfliktas) įtaigiai parodė dabartinio Europos gamybos modelio ribas ir atskleidė būtinybę peržiūrėti 

požiūrį, kurį daugelis apibūdina kaip „dvidešimtąjį amžių“. 

Europos priklausomybės nuo energijos ir maisto, įsigyjamų iš Europos Sąjungai nepriklausančių 

šalių, akivaizdumas, taip pat suvokimas (pandemijos metu), kad mes nesame pajėgūs pagaminti 

tiek reikalingų medicinos priemonių ir vakcinų, kad vieni patys galėtume įveikti viruso plitimą, privertė 

susimąstyti apie esminį mūsų ekonomikos sistemos trūkumą, susijusį su nepakankamu 

savarankišku apsirūpinimu. 

Kartu aiškiai suvokiama, kad stipresnė ekonomika, galinti kurti darbo vietas socialinio teisingumo 

kontekste, privalo turėti didžiulį turtą technologijų prasme. Tam būtina remti tokią švietimo sistemą, 

kurioje vis labiau akcentuojami gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykai. 

Technologinės inovacijos, tvari energija, taip pat turizmas ir kultūra – trys pagrindinės ateities 

Europos ekonomikos vystymosi kryptys, ypatingą dėmesį skiriant pagrindinės gamybos išlaikymui, 

kad būtų išvengta pernelyg didelės priklausomybės nuo ES nepriklausančių šalių, kiek tai susiję su 

būtiniausių produktų ir žaliavų tiekimu, rizikos. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Veiksmingai spręsti su klimato kaita ir alternatyviaisiais energijos šaltiniais 
susijusius klausimus. 

2. Investuoti į turizmu ir kultūra grindžiamą ekonomiką, be kita ko, į daugelį 
nedidelių kelionės tikslo vietų Europoje. 

3. Daug dėmesio skirti technologijoms ir inovacijoms kaip ekonomikos 
augimo veiksniams. 

4. Mažinti priklausomybę nuo kitų šalių žaliavų, energijos išteklių ir žemės 
ūkio srityse. 

5. Skatinti jaunimą rinktis gamtos mokslų studijas. 
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2. Generatyvinės ir įtraukios taisyklės produktų srityje 
 

Norint išeiti iš XX a. ekonominės logikos ribų, taip pat reikia peržiūrėti verslo veiklos reguliavimo 

taisykles ir procedūras. Yra keturios rekomendacijos, kaip vykdyti darbą šia linkme, kurios yra 

grindžiamos bendra logika: viena vertus, supaprastinti taisykles ir, kita vertus, išlaikyti aukštą 

budrumo reaguojant į netinkamą elgesį (ypač susijusį su klastojimu ir nesąžininga konkurencija) lygį. 

Daug dėmesio skiriama būtinybei užtikrinti, kad ekonominės taisyklės būtų visų pirma generatyvinės, 

kuo labiau sumažinant galimybes rinktis sprendimus, dėl kurių reikia standartizuoti gamybos 

procesus (keliant grėsmę konkretiems vietos produktams, pasižymintiems giliomis kultūrinėmis 

šaknimis), tačiau taip pat tenka naikinti žemės ūkio turtą, nes reikia užtikrinti iš anksto nustatytus 

produkcijos kiekius. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

 
1. Mažinti biurokratizmą (leidimus, sertifikavimą). 

2. Mažinti produktų standartizavimo mastą ir pripažinti vietos bei regioninius 

kultūros ir gamybos ypatumus (pagarba gamybos tradicijoms). 

3. Atsisakyti logikos, kad žemės ūkio gamyboje turi būti taikomos „fiksuotos 

kvotos“, dėl kurių kartais tenka naikinti perteklinę produkciją. 

4. Kovoti su klastojimu ir nesąžininga konkurencija. 

 

3. Vertinti augimą pagal gyventojų laimingumo rodiklį, o ne produktų kiekį 
 

Norint atsisakyti XX a. gamybos modelio turi būti ne tik keičiami gamybos metodai, bet ir diegiama 

nauja kultūra, kurioje augimo rodikliai būtų orientuoti ne tik į pagamintų prekių kiekį, bet ir į galimybes 

užtikrinti, kad piliečiai būtų laimingi. Naujojoje ekonomikoje pagrindinis dalykas, kuriuo remiantis 

reikia vertinti poveikį ir investicijas, negali būti prekės – tai turi būti žmonės. Tai reiškia, kad reikia 

pereiti nuo rodiklių sistemos, grindžiamos pagamintų prekių kiekiu (BVP), prie sistemos, pagal kurią 

būtų galima įvertinti žmonėms suteiktą gerovę (BVL – bendrasis vidaus laimės rodiklis). 

 

REKOMENDACIJA GLAUSTAI 

1. Plėtoti ekonomiką, kuri būtų labiau orientuota į laimės suteikimą (bendrasis 

vidaus laimės rodiklis), o ne į prekes (bendrasis vidaus produktas). 
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4. Didesnė valstybių tarpusavio integracija 
 

Visiems, net ir tiems, kurie yra mažiau patenkinti dabartine sistema ir Europos Sąjungos iki šiol 

pasiektais rezultatais, akivaizdu, kad pinigų sąjungos nepakanka ir kad Europa turi būti pajėgi 

stiprinti savo galią kaip darnus politinis subjektas, turi galėti derėtis išorės mastu laikydamasi 

vieningos pozicijos ir solidariau veikti vidaus mastu. Glaudesnė sąjunga yra itin svarbus aspektas 

didinant politinę, komercinę ir produktyvią Europos Sąjungos galią: tai pagrindinių teisės aktų 

homogeniškumas, taip pat integruota ir darni įmonių ir piliečių apmokestinimo sistema, kurioje darbo 

užmokestis ir paslaugos piliečiams yra suderinti. Tik taip Europa galės sumažinti socialinius 

skirtumus ir skatinti gyvenimo kokybę. 

Tai reiškia, kad nereikia atsisakyti pastarųjų metų pasiekimų ir kad reikia išlaikyti gerovės koncepciją, 

kuri, forumo dalyvių manymu, yra pažangiausia pasaulyje ir labiausiai tinkama stengiantis užtikrinti 

piliečiams lygias galimybes ir socialinį teisingumą. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Neiti į jokius kompromisus dėl teisių į gerovę (visuomenės sveikata, 

visuomenės švietimas, darbo politika). 

2. Įtvirtinti tai, kas buvo padaryta bendros valiutos, taip pat mokėjimo sistemų 

ir telekomunikacijų tarpusavio sujungimo srityse. 

 

Vis dėlto šiuo metu visa tai, kas buvo padaryta praeityje, atrodo nebepakankama, ir ateities Europa 

turi padaryti tikrą pažangą užtikrindama valstybių narių tarpusavio integraciją, laikantis vidaus vizijos, 

kuri būtų grindžiama ne konkurencija, kaip anksčiau, o bendradarbiavimu – taip kiekvienas Europos 

pilietis galėtų naudotis vienodomis garantijų ir galimybių sistemomis visose Sąjungos valstybėse 

narėse. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Įveikti atskirų valstybių savanaudiškus interesus ir tendenciją ieškoti 

individualių pranašumų kitų sąskaita. 

2. Sukurti sistemą, pagal kurią visose šalyse būtų numatyti vienodi įstatymai, 

mokesčių sistemos, teisės ir pareigos. 

3. Koordinuoti mokesčių režimus tarp skirtingų valstybių, visų pirma 

susijusius su įmonėmis (jokių laisvųjų zonų ar mažų mokesčių). 

4. Suderintos produktų kainos ir vienodos perkamosios galios garantija tarp 

skirtingų valstybių. 

5. Mažinti darbo užmokesčio skirtumus tarp skirtingų valstybių ir jų 

geografinių regionų. 

6. Užtikrinti, kad įvairių valstybių narių valstybės skola būtų bendra 

atsakomybė. 
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5. Įtraukties politika 
 

Teisinga ir savo piliečiams laimę suteikti galinti Europa yra įtrauki Europa, kurioje visada daug 

dėmesio skiriama kovai su nelygybe. Rekomendacijose nustatoma tikslų, kuriuos jau seniai norima 

pasiekti (pvz., lyčių lygybės), įgyvendinimo kryptis ir nurodomi nauji reikalavimai, susieti su 

šiuolaikinės visuomenės kultūrine transformacija (skaitmeninė nelygybė ir teisė gyventi sveikoje 

aplinkoje). 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Užtikrinti visišką lyčių lygybę, be kita ko, stiprinant tėvystės atostogas ir 

vaikų priežiūros paslaugas. 

2. Kovoti su skaitmenine nelygybe. 

3. Užtikrinti, kad visi Europos piliečiai galėtų gyventi sveikoje ir tvarioje 

aplinkoje. 

4. Užtikrinti socialinio judumo galimybę, taigi ir visapusišką savirealizacijos ir 

apsisprendimo galimybę. 

5. Skatinti kartų kaitą visais lygmenimis. 

6. Subalansuotai valdyti pabėgėlių ir migrantų priėmimą tarp skirtingų 

valstybių. 

 

Ir vėl atrodo, kad mokyklų ir švietimo politikos vaidmuo yra itin svarbus ne tik suteikiant jaunuoliams 

įgūdžių, kurių jiems reikia norint patekti į darbo rinką, bet ir kuriant Europos kultūrą. Sukūrus 

institucijų Europą, būtina sukurti tautų Europą. Šiuo požiūriu pabrėžiama, kad norint sudaryti sąlygas 

skirtingų šalių piliečių dialogui ir vienodoms galimybėms naudotis paslaugomis itin svarbu yra turėti 

bendrą kalbą. Žlugus svajonei kalbėti esperanto kalba, Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos 

Sąjungos sukėlė abejonių ir dėl galimybės kaip bendrą kalbą pasirinkti anglų kalbą, kuri yra viena iš 

pagrindinių kalbų tarptautiniuose santykiuose ir mokslo bei ekonomikos sistemoje. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Skatinti pasirinkti bendrą kalbą. 
2. Investuoti į mokyklas ir Europos, o ne atskirų tautų istorijos mokymą, taip 

pat į politinės ekonomikos mokymą ir pilietinį ugdymą. 
3. Turėti prieigą prie skirtingų valstybių kultūros išteklių, turėti galimybę 

naudotis jų švietimo paslaugomis ir joms vykdyti moksleivių / studentų ir 
piliečių mainus. 

  



 

 12 

 

Įtraukties politika yra itin svarbi užtikrinant, kad piliečiai galėtų naudotis galimybėmis. Šiuo požiūriu 

forumo dalyviai pabrėžė, kad Italija dažnai nepajėgė pasinaudoti šiuo tikslu prieinamomis Europos 

lėšomis. Įtrauktis ir prieinamumas reiškia, kad Europos institucijos priartėja prie savo piliečių, taip 

pat tai reiškia daugiau informacijos ir informuotumo apie Europos piliečių teises. Šiuo požiūriu 

išryškėjo tiesioginių Sąjungos institucijų ir piliečių santykių svarba, nebūtinai tarpininkaujant 

valstybėms narėms. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Skatinti naudoti Europos lėšas nelygybei mažinti. 

2. Europos institucijų prieinamumas piliečiams ir artumas prie jų. 

3. Skatinti tiesioginę piliečių prieigą, taip pat aiškiai informuoti apie jų teises 

ir galimybes. 

 

6. Užimtumas 
 

Il. Užimtumo klausimas nuolat iškildavo kaip kompleksinis elementas, tiesiogiai susijęs su Europos 

Sąjungos gebėjimu įgyvendinti savo rekomendacijas. Vykstant dalyvių debatams buvo akivaizdu, 

kad užimtumo klausimas yra labai svarbus žmonių gyvenimui, tačiau jo negalima išspręsti 

nesustiprinus ekonominių ir socialinio teisingumo aspektų. Didelis lūkestis yra toks – turėti tokią 

Europos Sąjunga, kurioje aktyvi darbo politika išliktų itin svarbi ir vis labiau koordinuojama. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Skatinti darbuotojų mainus Europoje pasitelkiant Europos darbo centrą. 

2. Užtikrinti, kad ES lygmeniu užimtumo politika būtų integruota. 

3. Teikti paskatas darbo vietas siūlančioms įmonėms. 
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 Europa pasaulyje 

 

Pastarojo meto tarptautiniai įvykiai, ypač Rusijos ir Ukrainos karas, padarė didžiulį poveikį suvokimui, 

kokį vaidmenį Europa turėtų atlikti tarptautiniu mastu. 

Surinktose rekomendacijose iš esmės daugiausia dėmesio skirta krypčiai, kuria siekiama stiprinti 

Sąjungą (tiek tapatybės, tiek Sąjungos kaip ekonominės galios požiūriu) ir užtikrinti, kad ji taptų 

pavyzdžiu ir skatinamąja jėga jos santykiuose su kitomis šalimis. 

 

 

 

 

 

1. Europinės tapatybės stiprinimas 

 

Kad Europos Sąjungos vaidmuo būtų pripažintas už jos sienų, ji visų pirma turi būti darni vidaus 

mastu – ne tik ekonominiu ir finansiniu požiūriu, bet ir tapatybės bei vertybių požiūriu. Europinė 

tapatybė turi būti kuriama ne užtikrinant homologiškumą, o stiprinant vietos ypatumus bendrų 

pagrindinių vertybių kontekste. 

Šiuo atžvilgiu taip pat svarstoma galimybė išplėsti Sąjungos išorines ribas; kai kurių forumo dalyvių 

nuomone, tai neturėtų būti daroma beatodairiškai – dėmesį veikiau reikėtų sutelkti į abipusį kultūrinį 

ir vertybių pripažinimą, o ne į ekonominius standartus. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Stiprinti europines vertybes, kultūrines savybes ir regioninius ypatumus. 

2. Įsteigti Europos kultūros institutą siekiant puoselėti pagarbos ir tarpusavio 

praturtinimo kultūrą tarp skirtingų valstybių piliečių. 

3. Naujoms šalims kandidatėms pakartotinai apibrėžti, kokie yra priklausymo 

jausmo principai, stiprinant tokius veiksnius kaip kultūrinis tapatumas ir 

vertybės. 

 

 

2. Ekonomikos ir institucijų stiprinimas 

 

Ateities Europa raginama atlikti vadovaujamą vaidmenį tarptautiniu lygmeniu, o šio vaidmens galima 

imtis tik tada, kai Sąjunga yra stipri ir nepriklausoma nuo kitų šalių. Plačiai žinoma, kad Sąjungos 

šalys yra neturtingos žaliavomis, tačiau atrodo itin svarbu, kad Sąjunga galėtų užtikrinti didesnę 

nepriklausomybę energijos tiekimo, žemės ūkio ir technologinių produktų srityse. 

Europinės 

tapatybės 

stiprinimas 

Ekonomikos ir institucijų 

stiprinimas 
Bendradarbiavimas 

ir partnerystės 

Politinis ir kultūrinis 

orientyras 
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Tam reikia konkrečių investicijų, kad būtų pasivyta tokiose srityse kaip technologijos (neatrodo, kad 

šioje srityje Europos Sąjunga šiuo metu yra lyderė), taip pat maisto ir energetikos sektoriuose. 

Be to, Rusijos ir Ukrainos karo kontekste kaip pagrindinis klausimas debatuose vėl pradėta svarstyti 

ir tai, kokia svarbi yra integruota Europos gynybos politika, pasižyminti konkrečia tapatybe ir didesniu 

autonomiškumu NATO atžvilgiu, nors dėl narystės NATO abejonių ir nekyla. 

Galiausiai tai reiškia tikslius sprendimus ateičiai, numatant dideles investicijas į mokslą ir mokslinius 

tyrimus, kad būtų ugdomi jaunų europiečių įgūdžiai. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Stiprinti vidaus gamybos pajėgumus: maisto tiekimo grandinė (ypač 

kviečiai) ir technologijos (mikrolustai). 

2. Tobulinti tipinius regioninius ir europinius produktus. 

3. Stiprinti Europos pramonės klasterius (pvz., plieno). 

4. Stiprinti vietos energijos gamybą žvelgiant iš žaliosios perspektyvos (dujų, 

saulės, vėjo). 

5. Plėtoti orlaivių ir erdvėlaivių technologijas. 

6. Steigti Europos mokslines laboratorijas (Europos virusų bankas). 

7. Sukurti bendrą Europos kariuomenę, veikiančią NATO sistemoje, bet padėti 

jai veikti ir už šios sistemos ribų. 

8. Investuoti į rengėjų mokymą (Europos mokytojų ir dėstytojų mainai, 

programa „Erasmus“ mokytojams ir dėstytojams). 

9. Didinti Europos tyrėjų judumą steigiant naujas Bendrijos mokslo įstaigas. 

10. Skatinti inovatyvių startuolių atsiradimą. 

 
 
 

3. Bendradarbiavimas ir partnerystės 
 

Ateities Europa laikoma ne savo turtus ginančia tvirtove, o protagoniste tarptautinėje arenoje, 

galinčia vesti dialogą su visomis pasaulio šalimis. Tai dialogas, kuris prasideda nuo komercinės 

galios ir kuriuo turėtų būti siekiama ekonominės lyderystės – ji gali būti stiprinama įgyvendinant 

didelės tarptautinės aprėpties partnerystes ir projektus. 

Visa tai daroma siekiant bendradarbiauti ir skirti dėmesio mažiau saugioms pasaulio teritorijoms, 

vykdant ad hoc projektus skurdžiausioms šalims propaguoti, taip pat kultūrinius ir ekonominius 

mainus su Rytų šalimis. 

Ypatingas dėmesys taip pat skiriamas migracijos klausimui, užtikrinant geresnį įvairių valstybių 

veiksmų koordinavimą ir taikant bendras prašymų tvarkymo ir žmonių valdymo procedūras. 
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REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Skatinti eksportą. 

2. Populiarinti tarpvalstybinius Europos turizmo maršrutus. 

3. Plėtoti komercinę derybų sistemą Europos lygmeniu (ne kaip atskirų 

valstybių ar įmonių, o kaip Sąjungos), kad būtų užtikrinta didesnė derybinė 

galia, tačiau taip pat taikomi apribojimai, siejami su pagarba žmogaus 

teisėms. 

4. Vykdyti didelės apimties tarptautinius projektus, tokius kaip Tarptautinė 

kosminė stotis. 

5. Finansuoti projektus Afrikoje, kuriais siekiama statyti mokyklas ir ligonines 

nesilaikant kolonijinio požiūrio, o veikiau siekiant užtikrinti, kad būtų 

gerbiamos Europos teisės ir vertybės. 

6. Investuoti į mokymą vietoje (ypač skirtą moterims) skurdžiausiose šalyse. 

7. Skatinti technikų ir instruktorių mainus. 

8. Sukurti bendrų taisyklių dėl migrantų priėmimo sistemą, pagal kurią būtų 

taikomos skirtingos procedūros humanitarinės ir ekonominės migracijos 

atžvilgiu ir teisingas paskirstymas tarp skirtingų valstybių taikant bendras 

taisykles (surašymas ir elgesio bei užimtumo kontrolė). 

 
 

4. Politinis ir kultūrinis orientyras 

 

Pagal pirmiau apibūdintą scenarijų Europa raginama pasaulio lygmeniu būti aiškiu politiniu ir 

kultūriniu orientyru vertinant teisių ir etikos požiūriu – rodyti pavyzdį priimant sprendimus, kuriais būtų 

siekiama užtikrinti sveiką aplinką, pagarbą žmogaus teisėms bei Rytų ir Vakarų dialogą. 

 

REKOMENDACIJOS GLAUSTAI 

1. Rodyti pavyzdį kaip žaliasis žemynas, užtikrinti nulinį išmetamą teršalų 
kiekį anksčiau nei kiti ir didinti švarios energijos (vėjo ir saulės) gamybą. 

2. Eksportuoti technologijas, skirtas neutralaus poveikio aplinkai prekėms 
gaminti. 

3. Veikti kaip Rytų ir Vakarų susiliejimo vietai (viešajai vietai, agorai), skatinti 
kultūrinius mainus ir bendras kultūros iniciatyvas (pavyzdžiui, Pasaulines 
meno dienas, kurios būtų rengiamos rotacijos tvarka įvairiose Europos 
sostinėse ir kurių metu vyktų meno programa, dalyvaujant Vakarų ir Rytų 
menininkams). 

4. Sukurti Europos etinį modelį migracijos procesams valdyti, kuriuo būtų 
dalijamasi tarptautiniu mastu. 
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6. Galutinis dalyvių atliktas vertinimas 
 

Pasibaigus dviem darbo dienoms visų dalyvių buvo paprašyta užpildyti trumpą klausimyną, skirtą jų 

patirčiai įvertinti. Vertinimo klausimynas buvo išsiųstas praėjus dviem dienoms nuo forumo pabaigos, 

kad visi dalyviai turėtų laiko įvertinti savo patirtį ir pateikti subalansuotus atsiliepimus. 

Surinkti rezultatai rodo ypač didelį pasitenkinimo laipsnį – tiek kalbant apie susidomėjimą, tiek apie 

lengvą dalyvavimą ir įsiklausymą bei įtraukimą. 

 

PASITENKINIMAS DALYVAVIMU FORUMO VEIKLOJE 

 

 

 

Nors dalyvių patirtis, įgūdžiai ir motyvacija buvo skirtingi, jie jautėsi aktyviai įtraukti: 98 % vertinimo 

klausimyno respondentų manė, kad aktyviai dalyvavo ir pozityviai prisidėjo prie debatų. 

Apskritai buvo labai gerai suvoktas šios patirties naudingumas – ji visų pirma buvo suvokta kaip 

galimybė aktyviai dalyvauti ir sukėlė glaudesnio ryšio su Bendrijos institucijomis jausmą. Todėl 

beveik visi respondentai paprašė, kad tokios rūšies iniciatyva laikui bėgant būtų pakartota. 
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 KONFERENCIJAI DĖL EUROPOS ATEITIES SKIRTO ITALIJOS FORUMO SVARBOS 

VERTINIMAS 

 

 
Visi dalyviai nurodė, kad jei tokia iniciatyva būtų vėl organizuojama, jie ne tik noriai dalyvautų, bet ir 

rekomenduotų dalyvauti savo draugams. 
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