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Santrauka 

Konferencijos dėl Europos ateities kontekste 2022 m. sausio mėn. 
Vokietijoje buvo surengtas nacionalinis piliečių forumas. Jį organizavo 
Federalinė užsienio reikalų ministerija, glaudžiai bendradarbiaudama su 
įmone „ifok“. Sausio 5 ir 8 d. surengtose virtualiose apskritojo stalo 
diskusijose maždaug 100 atsitiktine tvarka atrinktų piliečių penkiuose 
skirtinguose teminiuose forumuose išdėstė savo viziją dėl Europos ateities 
ir klausimų, kuriuos jie laiko svarbiais. 2022 m. sausio 15–16 d. buvo 
surengta Vokietijos nacionalinio piliečių forumo dėl Europos ateities 
baigiamoji konferencija. Šios konferencijos metu dalyviai bendrai parengė 
po du konkrečius pasiūlymus dėl veiksmų kiekvienoje iš šių teminių sričių: 
„ES vaidmuo pasaulyje“, „Tvirtesnė ekonomika“, „Klimatas ir aplinka“, 
„Socialinis teisingumas“ ir „Teisinė valstybė ir vertybės“. Pasiūlymai dėl 
veiksmų buvo pristatyti baigiamojoje plenarinėje sesijoje ir dėl jų balsavo 
dalyviai. Dėl visų 10-ies pasiūlymų buvo pasiektas 70 % balsų kvorumas, 
būtinas jiems priimti. Tada pasiūlymai elektroniniu būdu buvo perduoti 
federalinei užsienio reikalų ministrei Annalenai Baerbock. Ji pateikė dėl jų 
komentarų, taip pat federalinės vyriausybės, Bundestago ir federalinių 
žemių atstovai, dalyvavę Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje 
sesijoje, Vokietijos piliečių dialogų atstovė ir kiti aukšto rango federalinės 
vyriausybės atstovai. 
 
Šiuos pasiūlymus dėl veiksmų 2022 m. sausio ir kovo mėn. Strasbūre 
vyksiančiose Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėse sesijose 
pristatys Vokietijos piliečių dialogų atstovė Stephanie Hartung. Su jais bus 
galima susipažinti Konferencijos dėl Europos ateities skaitmeninėje 
platformoje. Jais bus remiamasi Europos masto procese, o pastarojo 
rezultatai bus pristatyti 2022 m. gegužės 9 d. ES institucijos tuomet 
įvertins, kurias piliečių rekomendacijas galima įgyvendinti ir kaip tai 
padaryti. 
 

  



 
 

4 

Įžanga 

Konferencijos dėl Europos ateities kontekste vykstant plačiam viešajam 
dialogui visų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai su ES institucijų, 
valstybių narių ir pilietinės visuomenės atstovais aptaria Europos Sąjungos 
vystymąsi. Nuo 2021 m. gegužės mėn. Konferencijos dalyviai 
skaitmeninėje platformoje, decentralizuotuose renginiuose, 
nacionaliniuose ir transnacionaliniuose piliečių forumuose ir plenarinėse 
sesijose aptaria iššūkius, prioritetus ir idėjas dėl ES ateities. Konferencijos 

tikslas – parengti išvadas su konkrečiomis rekomendacijomis dėl Europos 
Sąjungos ateities formavimo. Jos bus pateiktos ES institucijų sprendimus 
priimantiems asmenims ir aptartos siekiant jas galbūt įgyvendinti. 
 
Bendroje deklaracijoje dėl Konferencijos dėl Europos ateities numatyta, 
kad kiekviena valstybė narė gali papildomai prisidėti prie Konferencijos – 
„pavyzdžiui, organizuoti nacionalinius piliečių forumus ar teminius 
renginius“. Federalinės užsienio reikalų ministerijos prašymu ir glaudžiai 
su ja bendradarbiaudama įmonė „ifok“ federalinės vyriausybės vardu 
suorganizavo nacionalinį piliečių forumą dėl Europos ateities. 2022 m. 
sausio mėn. maždaug 100 atsitiktine tvarka atrinktų piliečių pasikeitė 
nuomonėmis apie savo viziją dėl ES būsimo vystymosi, aptarė konkrečius 
teminius pasiūlymus ir suskirstė juos pagal svarbą, nustatė susijusius 
iššūkius, plėtojo tinkamus sprendimus ir galiausiai suformulavo konkrečius 
pasiūlymus dėl veiksmų kartu su atitinkamu pagrindimu. Sausio 16 d. 
įvykusioje baigiamojoje konferencijoje jie buvo pateikti federalinei užsienio 
reikalų ministrei Annalenai Baerbock1. Ji pateikė komentarų dėl pasiūlymų 
dėl veiksmų, taip pat federalinės vyriausybės, Bundestago ir federalinių 
žemių atstovai, dalyvavę Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje 
sesijoje, Vokietijos piliečių dialogų atstovė ir kiti aukšto rango federalinės 
vyriausybės atstovai. 

  

 
1 2022 m. sausio 16 d. tiesioginės baigiamosios konferencijos transliacijos vaizdo įrašas pateikiamas čia: 
https://bit.ly/3ABc9SQ 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/6/EN_-_JOINT_DECLARATION_ON_THE_CONFERENCE_ON_THE_FUTURE_OF_EUROPE.pdf
https://bit.ly/3ABc9SQ
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Europos lygmeniu Konferencija dėl Europos ateities apima įvairias 
temines sritis. Devynios Konferencijos dėl Europos ateities teminės sritys 
visų pirma buvo sugrupuotos ir tada išskirstytos į šiuos keturis Europos 
piliečių forumus: 

• 1-asis forumas. Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis 
teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, 
jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija 

• 2-asis forumas. Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė 
valstybė, saugumas 

• 3-iasis forumas. Klimato kaita, aplinka / sveikata 

• 4-asis forumas. ES pasaulyje / migracija 
 
Nacionalinis piliečių forumas šią struktūrą išlaikė, tačiau ypač daug 
dėmesio skirta šioms teminėms sritims: 

• „ES vaidmuo pasaulyje“; 

• „Tvirtesnė ekonomika“; 

• „Klimatas ir aplinka“; 

• „Teisinė valstybė ir vertybės“; 

• „Socialinis teisingumas“ išankstiniame balsavime internetu piliečių 
buvo išrinkta kaip penktoji teminė sritis iš likusių Europos piliečių 
forumų teminių sričių. 

 
Atrenkant iš anksto nustatytas temines sritis taip pat buvo atsižvelgiama į 
tai, kokios teminės sritys sulaukė daugiausia dėmesio Konferencijos dėl 
Europos ateities skaitmeninėje platformoje Vokietijoje, ir tai, dėl kokių 
teminių sričių Vokietija pateikė daugiausia pasiūlymų ir komentarų. 
Teminės sritys yra plačios, todėl buvo siekiama sudaryti sąlygas 
tikslingesnėms diskusijoms. Be to, norėta, kad dalyviai penktosios teminės 
srities pasirinkimu galėtų parodyti savo pageidavimus ir interesus. Šio 
požiūrio tikslas – užtikrinti, kad nacionalinių piliečių forumų pasiūlymams 
dėl veiksmų būtų pritarta platesnio proceso kontekste. 
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Svarstymo procesas buvo suplanuotas taip, kad visi piliečiai galėtų 
pareikšti savo nuomones dėl visų teminių sričių, o jų balsas galutinio 
balsavimo metu būtų pagrįstas turima informacija. Tuo tikslu tam tikrais 
proceso momentais dalyviai buvo pergrupuoti, kad pasikeistų grupelių 
sudėtis. Penkiuose teminiuose forumuose ir plenarinėje sesijoje numatyti 
svarstymų ir grįžtamosios informacijos etapai suteikė progą išgirsti visus 
dalyvius, o ekspertų indėlis apie visas temines sritis padėjo bendrai 
suprasti, kad jos yra plačios, kad jų turinys yra įvairus ir tai, kokia yra 
diskusijų apie jas padėtis Europos lygmeniu. Tai sudarė sąlygas piliečiams 
(tokiu būdu apytiksliai atstovaujant Vokietijos visuomenei) balsuoti dėl 10 
pasiūlymų dėl veiksmų (žr. skirsnį dėl dalyvių atrankos). 
 
Toliau pateikiama diskusijų grupelėse apžvalga ir piliečių parengti 10 
pasiūlymų dėl veiksmų, taip pat balsavimo rezultatai. 
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Diskusijų apžvalga ir pasiūlymai dėl veiksmų 

1-asis forumas – „ES vaidmuo pasaulyje“ 

Pirmajame iš penkių teminių forumų dalyviai bandė išspręsti 
klausimą, kokį vaidmenį pasaulyje ateityje turėtų atlikti 
Europos Sąjunga. Pasisakydami dalyviai apibūdino tokią viziją: 
demokratinė ir suvereni Europa, kuri puoselėja įvairius ir gerus 
užsienio politikos santykius, o ekonominę galią sieja su 

veiksmingais klimato srities veiksmais. 
 
Piliečiai bendrai sutarė, kad ES pozicijoms tarptautiniu lygmeniu šiuo metu 
kenkia vidiniai konfliktai ir tai, kad atskiros šalys imasi vienašališkų 
veiksmų. Todėl šiame kontekste taip pat buvo aptarta galimybė panaikinti 
vieningumo principo taikymą balsuojant Europos Sąjungos Taryboje 
bendros užsienio ir saugumo politikos klausimais ir taikyti balsų daugumos 
taisyklę. Būta raginimų, kad ES „ kalbėtų vienu balsu“ ir labiau 
bendradarbiautų pagrindinėse politikos srityse, ypač užsienio, saugumo, 
energetikos, klimato ir migracijos politikos klausimais. 
 
Iš diskusijų dėl konkrečios ES diplomatinių santykių struktūros matyti, kad 
nuomonės nėra tokios vieningos. Piliečiai sutiko, kad Europa turėtų siekti 
draugiškų diplomatinių santykių, tačiau taip pat turėtų siekti didesnio 
suverenumo kitų valstybių atžvilgiu. Kai kurie dalyviai visų pirma ragino 
užtikrinti didesnę nepriklausomybę nuo Kinijos ir Rusijos (nurodydami 
žmogaus teisių pažeidimus ir teisinės valstybės principo netaikymą) ir 
stiprinti transatlantinius santykius, tačiau kai kurie kiti dalyviai pageidavo 
daugiau nepriklausomybės JAV atžvilgiu ir tvirtų ekonominių santykių su 
Kinija. 
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Nors šie užsienio politikos klausimai siauresne prasme iš pradžių buvo 
aktyviai aptariami grupelėse, galiausiai abiejuose pasiūlymuose dėl 
veiksmų pagrindinis aspektas yra Europos ekonominė ir prekybos 
politika – remiantis prielaida, kad ES tarptautinė įtaka yra visų pirma 
įtvirtinta jos ekonominėje galioje – ypač akcentuojant klimato politiką. 
Grupės apibūdino galimus būdus, kaip užtikrinti, kad Europos užsienio 
prekybos interesai būtų palankesni klimatui, ir skatinti gaminti prekes 
Europos Sąjungoje, be kita ko, atsižvelgiant į poveikį klimatui. 

Pirmas pasiūlymas 
Užsienio prekybos interesų ir klimato politikos priemonių susiejimas 

 

Rekomenduojame, kad ES (visų pirma Europos Komisija) 
inicijuotų investicijų paketą, skirtą klimatui palankioms 
technologijoms ir inovacijoms, įskaitant finansavimo 
programą. Šis paketas bus finansuojamas su klimatu 
susijusių importo tarifų lėšomis, kurios bus konkrečiai 

tam skirtos ir pervedamos kaip piniginė kompensacija už klimatui 
padarytą žalą. Šiame kontekste tam tikriems gaminiams bus 
nustatyta tvarumo vertinimo balais sistema. Pasaulio klimato tikslus 
pasiekti padės aiški ES pozicija ir stipri bei inovatyvi Europa. Tai 
padės sustiprinti ES, kaip atsakingo pasaulinio iniciatoriaus ir 
pavyzdžio, kuris užtikrina gerovę ir gali sukelti tvarius pasaulinius 
pokyčius, vaidmenį. Šie tikslai yra mums svarbūs, nes ES ilgalaikiu 
indėliu prisideda prie kovos su klimato kaita, o tai ilgainiui gali iš 
esmės padėti sustiprinti taiką pasaulyje.“ 
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Antras pasiūlymas 
Paskatų Europos Sąjungoje turėti gamybos, ypač būtiniausių 

gaminių gamybos, pajėgumus kūrimas 

 

„Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas būtiniausių 
gaminių gamybai, rekomenduojame paspartinti ir 
standartizuoti patvirtinimo procedūras, sumažinti 
biurokratiją ir pasiūlyti subsidijas bendrovėms, kurios 
perkelia savo veiklą į ES ir (arba) plėtoja gamybos vietas 

ES. ES turėtų plačiu mastu propaguoti atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją, kad būtų sumažinti energijos kaštai. Taip tikimės 
sutrumpinti tiekimo grandines ir padaryti jas palankesnes klimatui, 
padėti sustiprinti ES ir sukurti darbo vietas, kuriose būtų 
atsižvelgiama į žmogaus teises. Šie tikslai yra mums svarbūs, nes 
perkėlus gamybą į ES, ji taptų savarankiškesnė tarptautiniu mastu ir 
mažiau politiškai pažeidžiama.“ 

 

 

8%

92%

ES vaidmuo pasaulyje. Antras 
pasiūlymas:

paskatos turėti gamybos pajėgumų ES

Taip Ne

22%
78%

ES vaidmuo pasaulyje. Pirmas 
pasiūlymas:

užsienio prekybos interesų ir klimato 
politikos priemonių susiejimas

Taip Ne

Balsavimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje Balsavimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje 
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2-asis forumas – „Tvirtesnė ekonomika“ 

Antrajame forume piliečiai aptarė, kaip sustiprinti Europos 
ekonomiką. Jie piešė tokį vaizdą: socialiai teisingesnė ES, 
taikanti suderintus mokesčių ir sveikatos bei saugos teisės 
aktus, dar daugiau eurą įsivedusių šalių, tvirta skaitmeninė 
infrastruktūra ir gaminamos klimatui nekenkiančios prekės bei 

kuriamos technologinės inovacijos. Taip pat buvo aptarti skaitmeninimo 
didinimo padariniai darbo rinkoje. Piliečiai taip pat pabrėžė duomenų 
apsaugos ir kibernetinio saugumo poreikį Europos Sąjungoje. 
 
Grupelėse prieita prie bendros nuomonės, kad reikia derinti ES standartus 
ir teisės aktus, susijusius su darbo, mokymosi ir gamybos sąlygomis ir 
apmokestinimo sistemomis. Pavyzdžiui, daug piliečių pareiškė 
pageidaujantys didesnio Europos masto minimalaus darbo užmokesčio ir 
bendrų klimato apsaugos standartų bei mokesčių tarifų įmonėms. 

 

Dalyviai taip pat paragino, kad ekonominėmis investicijomis ir subsidijomis 
ES dėmesys būtų labiau kreipiamas į tvarumo ir klimato apsaugos 
kriterijus. Tai turėtų padėti plėtoti klimatui palankesnes ir efektyvaus 
išteklių naudojimo inovacijas ir technologijas. Piliečiai akcentavo savo 
pageidavimą, kad būtų užtikrinta daugiau tarpvalstybinio švietimo ir 
mokymo galimybių ir universitetinių kursų, be kita ko, sudarant sąlygas 
keistis geriausios praktikos pavyzdžiais. Dalyviams labai svarbu, kad tai 
taip pat padėtų suartinti žmones ES. 
 
Kaip ir forume dėl ES vaidmens pasaulyje, daug kartų nurodyta, kad 
norima didesnio savarankiškumo kitų šalių atžvilgiu, ypač kiek tai susiję su 
prekių importu. Šiuo atžvilgiu dalyviai laikėsi nuomonės, kad itin svarbu 
padidinti visų rūšių prekių gamybos pajėgumus Europoje. Taip pat buvo 
aptartas klausimas, kaip sukurti daugiau paskatų inovacijoms skatinti ES. 
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Skaitmeninimas buvo dar vienas labai svarbus grupelėse aptariamas 
klausimas. Visų pirma raginta greitai įdiegti šviesolaidinius tinklus ir suteikti 
vienodą prieigą prie greitojo interneto visose valstybėse narėse. 
Baigiamosios konferencijos metu vienoje grupelėje skaitmeninimas tapo 
pagrindine tema. Dalyviai pasiūlė balais įvertinti bendrovių ES 
skaitmeninimo lygį. Siedama tai su skaitmeninimo klausimu, tačiau 
akcentuodama keitimąsi žiniomis ir patirtimi, kita grupelė pasiūlė, kad būtų 
sukurta ES masto skaitmeninė informacinė platforma švietimo ir mokymo 
srityje. 

 

Pirmas pasiūlymas 
Digi-Score – balai tvirtai ES masto skaitmeninei ekonomikai 

 

„Rekomenduojame, kad ES ir šiuo atveju CONNECT GD 
pradėtų taikyti viešai prieinamą vertinimo balais sistemą 
Digi-Score. Tai – išsami vertinimo sistema, kurioje 
nustatomas ir palyginamas esamas įmonių 
suskaitmeninimo lygis. 

Paskelbdami šią informacija siekiame skatinti didesnį skaitmeninimą. 
Žemu skaitmeninimo balu įvertintos įmonės turėtų galimybę gauti 
tikslinę paramą, kad galėtų panaikinti atsilikimą. 
Šis tikslas yra mums svarbus, nes padėtų sudaryti sąlygas 
didesniam našumui, veiksmingumui bei pardavimams ir tokiu būdu 
sustiprintų Europos gamybos bazę.“ 
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Antras pasiūlymas 
Informacinė platforma, skirta ES mastu keistis žiniomis ir patirtimi 

 

„Rekomenduojame, kad ES sukurtų (informacinę) 
platformą, skirtą (ES mastu) keistis žiniomis ir patirtimi. 
Tai padėtų surinkti informaciją apie tarptautinius švietimo 
ir mokymo kursus ES, pateikti geriausios praktikos 
pavyzdžius ir suteikti piliečiams galimybę pareikšti naujų 

tarpvalstybinių mainų idėjų. Be to, būtų teikiama informacija apie 
veikiančius pagrindinių sričių (pvz., energetikos, aplinkos, 
skaitmeninimo) ekspertų forumus. 
Šie tikslai mums svarbūs, nes piliečiams reikia skaidrios 
informacijos apie esamus tarpvalstybinius mokymo ir švietimo 
kursus. Piliečiai turėtų būti geriau orientuojami ES lygmeniu, kokiais 
forumais ir platformomis naudotis konkrečiose srityse.“ 

 

 

  

18%
82%

Tvirtesnė ekonomika. Pirmas 
pasiūlymas:

Digi-Score – balai tvirtai ES masto 
skaitmeninei ekonomikai

Taip Ne

26%
74%

Tvirtesnė ekonomika. Antras 
pasiūlymas:

informacinė platforma, skirta ES 
mastu keistis žiniomis ir patirtimi

Taip Ne

Balsavimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje Balsavimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje 
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3-iasis forumas: „Klimatas ir aplinka“ 

 

Horizontalusis klimato politikos klausimas dabar yra 
neatsiejamas nuo įvairiausių politikos sričių – tai tapo aišku ne 
vien dėl to, kad kiti forumai minėjo su klimatu susijusias 
problemas, bet ir dėl to, kad trečiajame forume „Klimatas ir 

aplinka“ aptartos temos buvo labai įvairios. Iš pradžių dalyviai išdėstė savo 

viziją apie tai, kokia turėtų būti Europa: ji turėtų pati visiškai apsirūpinti 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, užtikrinti, kad būtų įmanomas neutralaus 
poveikio klimatui judumas, taupyti išteklius ir juos kuo daugiau pakartotinai 
panaudoti žiedinėje ekonomikoje, apsaugoti biologinę įvairovę ir 
ekosistemas. Vis dėlto, nors abi grupelės šiuos tikslus apibrėžė beveik 
identiškai, piliečių išsamiai įvardyti būdai, kaip tuos tikslus pasiekti, 
skyrėsi. 
 
Kalbant apie energijos tiekimą, visi dalyviai ragino skubiai plėtoti 
atsinaujinančiųjų išteklių energetiką ir laipsniškai atsisakyti iškastinio kuro. 
Tačiau nuomonės išsiskyrė svarstant, kada pastarąjį uždavinį būtų galima 
realiai įvykdyti, ar branduolinei energijai ir toliau turi būti vietos 
apsirūpinant energija ir kokioms technologijoms reikėtų teikti prioritetą, 
norint greitai pertvarkyti energetiką. Dalyviai taip pat neturėjo vieningos 
nuomonės aptardami tai, kokio užmojo turėtų būti išmetamo CO2 kiekio 
mažinimo tikslai ir koks vaidmuo jų siekiant turėtų tekti apyvartinių CO2 
taršos leidimų prekybos sistemai. Kai kurie dalyviai taip pat pareiškė 
susirūpinimą dėl klimato politikos veiksmų ir energetikos pertvarkos 
socialinio poveikio. 
 
Kalbant apie transporto sektorių, piliečiai pageidavo geresnio viešojo 
vietos ir tolimojo susisiekimo transporto ir kad privačiojo transporto 
sektoriuje būtų pereita prie elektromobilumo. Dalyviai teigė, kad norint 
užsitikrinti energetikos ir transporto pertvarką, nepaprastai svarbu plėtoti 
šiuolaikiškas energijos kaupimo technologijas. 
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Abiejose dalyvių grupelėse ne kartą buvo nurodyta, kad norima žiedinės 
ekonomikos, kuri išsaugotų išteklius. Taip pat buvo išsakyta raginimų 
atsisakyti pramoninių ūkių ir toliau plėtoti ekologinį ūkininkavimą. 
 
Galiausiai abi grupelės taip pat aptarė, kaip pasiekti, kad kiekvienas geriau 
suprastų, jog klimato srities veiksmai ir tausus vartotojų elgesys turi 
skubiai tapti realybe. Remiantis vienu iš baigiamosios konferencijos metu 
piliečių suformuluotų pasiūlymų, galimas sprendimas yra vieša kampanija. 
Kitu pasiūlymu norima spręsti suplanuoto gaminių nusidėvėjimo problemą. 

 

Pirmas pasiūlymas 
Reglamentas dėl garantinės gaminio naudojimo trukmės 

 

„Rekomenduojame, kad ES priimtų teisės aktus, kuriais 
būtų užtikrinta konkrečiam gaminiui nustatoma, ilgesnė 
garantinė gaminio, pagaminto ir parduodamo ES, 
naudojimo trukmė, o vartotojams turėtų būti teikiama 
skaidri informacija. 

Ištekliai yra riboti, o ši priemonė galėtų padėti juos taupyti ir išvengti 
atliekų, o tai būtų naudinga aplinkai, klimatui ir vartotojams. 
Tokiu būdu norime paskatinti gamintojus rinkai teikti patvaresnius 
gaminius, kuriuos būtų galima pataisyti.“ 

 

Antras pasiūlymas 
Ilgalaikė ES tvaraus vartojimo ir darnaus gyvenimo būdo kampanija 

 

„Rekomenduojame, kad Europos įstaigai, turinčiai filialus 
ES valstybėse, būtų suteikti nuosavi ištekliai, ir ji 
vadovautų kampanijai. 
Siekiame užtikrinti, kad visi žmonės ES būtų bendros 

tapatybės, geriau įsisąmonintų tvarų vartojimą bei darnią gyvenseną 
ir pasirinktų tokį gyvenimo būdą. Šie tikslai yra mums svarbūs, nes 
norime sužadinti vidinę motyvaciją gyventi darniai.“ 
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4-asis forumas: „Socialinis teisingumas“ 

Šiame forume piliečiai teigė pastebintys, kad Europoje didėja 
socioekonominė nelygybė. Diskusijose buvo įvardytas poreikis 
imtis veiksmų ne vien tokiose srityse, kaip darbo užmokestis, 
socialinės išmokos ar kova su skurdu senatvėje, bet ir spręsti 
uždavinius, susijusius su sveikatos sistema, įperkamo būsto 

trūkumu, švietimo politika, lyčių lygybe ir vienodomis gyvenimo sąlygomis 
Europoje. 
 
Abi grupelės nurodė, kad aštriausias klausimas socialinio teisingumo 
srityje yra teisingas darbo užmokestis. Piliečiai ragino užtikrinti geresnį 
užmokestį už daug fizinių pastangų reikalaujantį darbą ir kritiškai svarbių 
profesijų atstovams, taip pat, kaip jau nurodė forumo „Tvirtesnė 
ekonomika“ dalyviai, užtikrinti Europos minimalųjį darbo užmokestį 
laikantis bendrų standartų. Daug dėmesio taip pat buvo skirta kovai su 
jaunimo nedarbu ir skurdu senatvėje. 
 
Dalyviai itin aktyviai diskutavo dėl švietimo politikos: abi grupelės teigė, 
kad galimybės įgyti išsilavinimą neturėtų priklausyti nuo šeimos socialinių 
ir ekonominių aplinkybių ir kad naudotis tokiomis galimybėmis 
neleidžiančios kliūtys, kaip antai studijų finansavimo problemos, turėtų būti 
pašalintos. Kaip viena iš svarbių visos Europos švietimo politikos dalių 
buvo įvardytos mokinių ir studentų mainų programos. 
 
  

15%

85%

Klimatas ir aplinka. Antras pasiūlymas:
garantinė gaminių naudojimo trukmė

Taip Ne

28%

72%

Klimatas ir aplinka. Antras pasiūlymas:
tvaraus vartojimo ir darnaus gyvenimo 

būdo kampanija

Taip Ne

Balsavimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje Balsavimas baigiamojoje plenarinėje sesijoje 
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Dar vienas svarbus diskusijos klausimas – kaip įgyvendinti teisingą 
sveikatos priežiūros sistemą. Kalbant apie Vokietiją, kai kurie piliečiai 
pageidavo, kad būtų panaikinti privačiojo sveikatos draudimo fondai, dėl 
kurių, jų manymu, yra skirtingas – pirmos ir antros klasės – gydymas. 
 
Dalyviai taip pat nurodė, jog norėtų teigiamų pokyčių lyčių lygybės srityje. 
Konkrečiai, jie akcentavo dideles išlaidas už vietas vaikų darželiuose, 
pusiausvyros derinant darbą ir šeimos gyvenimą trūkumą bei moterų ir 
vyrų darbo užmokesčio atotrūkį. Piliečiai taip pat ragino labiau pripažinti 
socialinės srities profesijas ir darbą vaikų ar vyresnio amžiaus asmenų 
priežiūros srityje. 
 
Galiausiai piliečiai ragino gerinti padėtį tokiose srityse, kaip įtrauktis, 
didesnis savanoriškos veiklos pripažinimas ir benamystės bei atskirties dėl 
būsto prevencijos priemonės. 

 

Dalyviai pasiūlė dvejopą šių diskusijų rezultatą: įvesti nuo darbo pobūdžio 
priklausantį bazinį darbo užmokestį ir įgyvendinti visiems mokiniams 
Europos Sąjungoje skirtą mainų programą, į kurią būtų lengvai 
patenkama. 

 

Pirmas pasiūlymas 
Tolesnis mokinių mainų plėtojimas Europoje 

 

„Rekomenduojame, kad Europos Sąjunga, papildydama 
esamą programą „Erasmus“, priimtų reglamentą dėl 14–25 
metų amžiaus mokinių, nepriklausomai nuo jų kilmės, 
lyties ir išsilavinimo, mainų programos. Šiuos mainus 
turėtų sistemingai organizuoti ir apie juos komunikuoti 

vietos mokyklos. Visi mokiniai savo mokymosi mokykloje laikotarpiu 
turi turėti galimybę bet kuriuo metu sudalyvauti mainų programoje. 
Šiuo tikslu Europos Komisija turėtų pateikti pasiūlymą Europos 
Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai. 
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Norime užtikrinti, kad visoje Europoje mokiniai turėtų galimybę 
keistis idėjomis, nežiūrint jų mokymosi rezultatų ir tėvų turimų 
finansavimo galimybių. Siekiamas tikslas yra Europoje sukurti 
mainų, į kuriuos vykstama jau nuo mokyklinio amžiaus, kultūrą. Visų 
pirma mums svarbu užtikrinti, kad į mainų programas būtų lengvai 
patenkama ir jose nebūtų biurokratizmo. Norime per mainų programą 
įtvirtinti Europos tarpusavio solidarumą ir sumažinti kalbos barjerus. 
Pagal programą turėtų būti remiamas lygiateisis ir dalyvaujamasis 
ugdymas siekiant gerinti tarpkultūrinius ir komunikacinius įgūdžius. 
Šie tikslai mums svarbūs, nes taip skatinama Europos integracija, 
stiprinama pagarba bei bendradarbiavimas ir dar jauname amžiuje 
mokoma Europos vertybių, kad Europos įvairovė būtų suvokiama 
kaip galimybė, kuria būtina pasinaudoti.“ 

 

Antras pasiūlymas 
Nuo darbo pobūdžio priklausančio bazinio darbo užmokesčio 

nustatymas 

 

„Rekomenduojame, kad už darbo vietas ir socialines 
teises atsakingas ES Komisijos narys Europos 
Parlamentui pateiktų pasiūlymą dėl nuo darbo pobūdžio 
priklausančio bazinio darbo užmokesčio nustatymo 
visose valstybėse narėse. Šį bazinį darbo užmokestį 

turėtų sudaryti minimalus pragyvenimą užtikrinantis darbo 
užmokestis ir nuo darbo pobūdžio priklausantis priedas. 
Mūsų tikslas yra pasiekti, kad dirbamas darbas ir už jį mokamas 
darbo užmokestis ES būtų panašūs, siekiant didesnio socialinio 
teisingumo. Šis tikslas mums yra svarbus, norint užtikrinti, kad 
pagrindinis ES principas atsispindėtų darbo rinkoje: panašios 
gyvenimo ir darbo sąlygos, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos 
ir profesijos.“ 

 

  

18%

82%

Socialinis teisingumas. Pirmas 
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5-asis forumas: „Teisinė valstybė ir vertybės“ 

Penktasis (paskutinis) forumas aptarė pagrindines Europos 
Sąjungos vertybes, taip pat diskutavo demokratijos ir teisinės 
valstybės temomis. Pagal piliečių išsakytą Europos Sąjungos 
viziją, ES turi gerbti ir saugoti pagrindines teises ir žmogaus 
teises, kovoti su diskriminacija, gerbti įvairovę, sudaryti lygias 

galimybes, visų pirma pažeidžiamoms grupėms, pavyzdžiui, vaikams ir 
mažas pajamas gaunantiems žmonėms, ir bausti už teisinės valstybės 
principų pažeidimus. 
 
Svarbus abiejų grupelių diskusijos klausimas buvo demokratijos ir teisinės 
valstybės padėtis Lenkijoje ir Vengrijoje. Piliečiai sutarė, jog visos 
valstybės narės privalo laikytis demokratinių principų ir gerbti pagrindines 
piliečių teises ir laisves. Už teisinės valstybės principų pažeidimus turėtų 
būti skubiai ir veiksmingai baudžiama, o kai tokie pažeidimai vykdomi už 
ES ribų turėtų būti aktyviai su jais kovojama. Šiuo klausimu nuskambėjo 
raginimas panaikinti vieningo balsavimo taisyklę Europos Vadovų 
Taryboje ir apskritai užtikrinti didesnį ES institucijų politinių procesų 
skaidrumą. 
Tačiau tuo pat metu dalyviai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad nesutarimai 
tarp ES valstybių narių gali kilti ir dėl tradicijų bei kultūrų skirtumų. Todėl jie 
paragino, kad valstybės puoselėtų didesnį tarpusavio supratimą, gerbtų 
esamą įvairovę ir būtų solidarios. Konkrečiai, turėtų būti padedama 
suartėti įvairių grupių ir kultūrų atstovams ir jie turėtų dalyvauti mainuose – 
taip būtų skatinama integracija ir kultūrų persipynimas. 
 
Piliečiai nurodė, jog nori, kad būtų mažinama esama diskriminacija ir 
sudaromos lygios galimybės nepalankioje padėtyje esančių asmenų 
grupėms, pavyzdžiui asmenims iš mažas pajamas gaunančių šeimų. Buvo 
nurodyta, kad tuo tikslu itin svarbus veiksnys yra geras švietimas, 
pirmiausia tam, kad kiekvienas žmogus nuo ankstyvo amžiaus ES turėtų 
išsamių žinių apie demokratiją ir teisinę valstybę ir aiškiai suvoktų šiuos 
principus. 
  



 
 

19 

Galiausiai, abi grupelės aktyviai aptarė tai, kokiomis vertybėmis ir 
įsitikinimais yra ir turėtų būti grindžiama Europos Sąjunga. Pavyzdžiui, kai 
kurie dalyviai pažymėjo, kad nuo 1990 m. į ES buvo priimta daug naujų 
valstybių narių, tačiau nebuvo iškelta abejonių dėl jų pagrindinių vertybių, 
jos nebuvo aptartos ir įvertintos. Todėl jie paragino surengti viešus 
debatus dėl pagrindinių vertybių. Jie vyktų visose ES valstybėse narėse ir 
kuriuose, kai įmanoma, piliečiai dalyvautų itin plačiu mastu. 
 
Baigiamosios konferencijos metu dalyviai suformulavo pasiūlymus dėl 
veiksmų, kad būtų skleidžiamos ir propaguojamos ES puoselėjamos 
pagrindinės demokratijos vertybės bei principai ir teisinės valstybės 
principai. Jie svarstė, ar įmanoma sukurti emocinį ryšį su ES, ypač tarp 
jaunesnių žmonių, pavyzdžiui, rengiant visos Europos dainų konkursus, 
skirtus ES vertybėms, arba pagal tikslinę auditoriją pritaikant komunikaciją. 
Konkrečiai buvo siūloma, pavyzdžiui, kiekvienam vyresniam nei 18 m. 
amžiaus žmogui parūpinti „supažindinimo“ rinkinį (kuris apimtų ne vien 
informaciją apie ES vertybes, bet ir gaminius, kurie skatintų tapatinimąsi 
su Europa, pavyzdžiui džemperius su ES simbolika). Komunikacija taip pat 
buvo pasiūlymo įsteigti Europos TV kanalą esminis motyvas. 

 

Pirmas pasiūlymas 
Europos vertybių įkūnijimas ir emocinis komunikavimas 

 

„Rekomenduojame, kad Europos vertybės būtų labiau 
apčiuopiamos, o jų komunikacija būtų labiau emocinė. Tai 
galima pasiekti, pavyzdžiui, parūpinant „supažindinimo“ 
rinkinį, pasitelkiant medijas, interaktyvius elementus ir 
aktyvesnį piliečių dalyvavimą. 

Siekiame, kad kiekvienas ES gyvenantis asmuo būtų susipažinęs su 
mūsų bendromis vertybėmis ir su jomis tapatintųsi. 
Šis tikslas mums svarbus, nes tai sudaro mūsų sambūvio mūsų 
vertybių sąjungoje pagrindą. Mūsų vertybės yra pernelyg mažai 
žinomos, nes trūksta asmeninio santykio – šį santykį turime sukurti.“ 
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Antras pasiūlymas 
„EU Life“ 

 

„Rekomenduojame, kad ES sukurtų savo edukacinį ir 
informacinį TV kanalą. Tai siūlydami siekiame didinti visų 
ES piliečių informuotumą apie mūsų bendras vertybes ir 
užtikrinti, kad tokį TV kanalą visi galėtų be sunkumų ir 
kliūčių žiūrėti. Šie tikslai mums svarbūs, nes norime 

suprasti, kokia yra viešoji nuomonė visose ES valstybėse, kurti 
bendrą pagrindą, puoselėti glaudesnius ryšius, kad taptume 
solidaresni, ir šviesti žmones apie teisinę valstybę, kad apsaugotume 
demokratiją.“ 

 

Dalyvavimo procesas 

Visas nacionalinio piliečių forumo dėl Europos ateities procesas apskritai 
gali būti suskirstytas į tris etapus: 
 

• proceso parengimas ir dalyvių atranka atsitiktine tvarka; 

• svarstymų suorganizavimas ir vykdymas; 

• rezultatų perteikimas platesniame Konferencijos dėl Europos ateities 
procese, visų pirma plenarinėse sesijose. 

 
Viso proceso grafinė apžvalga pateikiama priede. 
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Pasirengimas ir dalyvių atranka 

Piliečiai į Europos piliečių forumus buvo atrinkti taikant sluoksninės 
atsitiktinės atrankos metodiką. Ta pati metodika buvo taikoma ir vykdant 
atrankos į Vokietijos nacionalinį piliečių forumą dėl Europos ateities 
procesą. 
 
Nacionalinių piliečių forumų klausimu Bendro Konferencijos dėl Europos 
ateities sekretoriato oficialioje rekomendacijoje nurodoma: „Dalyviai turėtų 
būti plačiosios visuomenės mikropasaulis. Tai pasiekiama atsitiktinės 
atrankos būdu, atspindint įvairią geografinę kilmę, lytį, amžių, 
socioekonominę kilmę ir (arba) išsilavinimo lygius atitinkamoje šalyje / 
regione“. Vokietijoje rengiant nacionalinį piliečių forumą šis reikalavimas 
taip pat buvo taikomas ir plačiu mastu įvykdytas. Atsitiktinė atranka vyko 
pagal principą, kad, teoriškai, gali būti atrinktas bet kuris 18 m. amžiaus 
sulaukęs Vokietijos pilietis. Buvo siekiama kuo tiksliau atspindėti žmonių 
kasdienio gyvenimo įvairovę ir Vokietijos visuomenės struktūrą. Iš anksto 
nustatant kriterijus remtasi šalies gyventojų surašymo duomenimis. 
Iš pradžių buvo išsiųsta beveik 12 000 laiškų, adresuotų atsitiktine tvarka 
atrinktiems namų ūkiams visoje Vokietijoje. Iš beveik 600 atsiliepusiųjų, 
kurie užsiregistravo internetu, remiantis demografiniais, geografiniais ir 
socioekonominiais kriterijais buvo atrinkti 107 piliečiai. Nacionaliniame 
piliečių forume galiausiai dalyvavo apie 100 piliečių – ši grupė daugmaž 
atitiko tai, kas būtų „miniatiūrinė Vokietija“. Keliems dalyviams prieš 
trumpą laiką pranešus apie negalėjimą dalyvauti, buvo galimybė juos 
pakeisti asmenimis iš laukimo sąrašo. 
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Piliečių forumo dydis:  Užsiregistravusių 
asmenų skaičius: 

 Asmenų, su kuriais 
susisiekta, 
skaičius:  

100 piliečių 
+ 10 % laukimo sąraše (  
atrinkti 107 asmenys)  

Užsiregistravo 596 
asmenys 
(grupės dydis daro 
poveikį 
reprezentatyvumo 
lygiui)  

 Beveik 12 000 
laiškų 
(atsakė apie 5 % 
adresatų)  

 

Įmonė „ifok GmbH“ priklauso tarptautiniam konsorciumui, kuris parengė 
keturių Konferencijos dėl Europos ateities Europos piliečių forumų 
metodiką ir praktines gaires dėl nacionalinių konferencijų. Šiuo metu „ifok“ 
taip pat atsako už forumų vykdymą. 

Svarstymų organizavimas ir vykdymas 

Svarstymų proceso ypatumas yra tai, kad, priešingai nei apklausos atveju, 
jame nėra surenkamos pavienės piliečių nuomonės. Dalyviai svarsto tam 
tikrą temą, susipažįsta su faktais ir surengia intensyvias diskusijas, kad 
suformuluotų naujas pozicijas, kurios būtų priimtinos daugumai. Vokietijos 
nacionaliniame piliečių forume dėl Europos ateities taip pavyko pasiekti 
tikslą bendras pozicijas naudoti kaip pagrindą rengiant rekomendacijas dėl 
veiksmų, reikalavimus ir prašymus, skirtus ir nacionalinio, ir Europos 
lygmens sprendimus priimantiems asmenims. Tai užtikrino forumo 
struktūra ir organizavimas, kaip išdėstyta toliau. 
 
Nacionalinis piliečių forumas dėl Europos ateities buvo organizuotas 
dviem etapais. Pirma, 2022 m. sausio 5 arba 8 d. įvyko trijų valandų 
pradinis seminaras, kuris internetu buvo organizuotas kiekvienam iš 
penkių teminių forumų ir kuriame dalyviai išklausė ekspertų nuomones ir 
turėjo galimybę užduoti klausimų; grupelėse jie taip pat aptarė su 
nagrinėjama tema susijusias vizijas ir suskirstė temas pagal svarbą. 
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Remdamiesi tų seminarų rezultatais, dviejų dienų baigiamojoje 
konferencijoje 2022 m. sausio 15–16 d. piliečiai, dirbdami grupelėse, vėlgi 
dalyvaujant ekspertams, pirma nustatė iššūkius, o vėliau formulavo bei 
lygino sprendimus ir skirstė juos pagal svarbą, kad galiausiai pateiktų 
konkrečius pasiūlymus dėl veiksmų kiekvienoje teminėje srityje. Tuos 
pasiūlymus po vieną pavieniai piliečiai pristatė plenarinėje sesijoje. Po to 
visi dalyviai balsavo. Federalinė užsienio reikalų ministrė Annalena 
Baerbock gavo visus 10 pasiūlymų dėl veiksmų. Ji pateikė komentarus dėl 
pasiūlymų dėl veiksmų, taip pat federalinės vyriausybės, Bundestago ir 
federalinių žemių atstovai, dalyvavę Konferencijos dėl Europos ateities 
plenarinėje sesijoje, Vokietijos piliečių dialogų atstovė ir kiti aukšto rango 
federalinės vyriausybės atstovai. 
Vykstant dialogui, piliečiai svarstė įvairius teminius klausimus įvairios 
sudėties grupėse. Bendros diskusijos, taip pat galutiniai svarstymai ir 
balsavimas vyko plenarinėje sesijoje, dalyvaujant visiems. Kiekviename iš 
penkių teminių forumų vieną politikos sritį nuodugniai nagrinėjo maždaug 
20 piliečių. Tuo lygmeniu buvo renkami teikiniai konkrečia tema ir buvo 
keičiamasi nuomonėmis. Kiekvienas iš teminių forumų buvo savo ruožtu 
padalytas į dvi grupeles – kiekvienoje maždaug po 10 dalyvių, ir dauguma 
svarstymų vyko grupelėse. Jose buvo rengiami konkretūs tikslai ir 
rekomendacijos dėl veiksmų, susijusių su pavieniais kiekvienos temos 
aspektais, kad vėliau būtų galima tai aptarti ir susitarti aukštesniais lygiais. 
Taikant tokį užduočių pasidalijimo metodą pavyko surengti nuodugnesnes 
diskusijas ir visiems dalyvavusiems užtikrinti daugiau lankstumo. Tačiau 
taip pat buvo užtikrinta, kad dalyvaujančių piliečių grupė galėtų laikyti 
rezultatus demokratiškai pagrįstais. 
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Dialogo struktūra ir lygiai (skliausteliuose – asmenų skaičius) 

Svarstymų proceso 2022 m. sausio 15 d., šeštadienį, įvykusioje 
baigiamojoje konferencijoje schema: 
 

 
 
Svarstymų proceso 2022 m. sausio 16 d., sekmadienį, įvykusioje 
baigiamojoje konferencijoje schema: 
  

Plenarinė sesija 
(100)

1-asis forumas. 
ES vaidmuo 

pasaulyje (20)

1.1 grupelė (10)

1.2 grupelė (10)

2-asis forumas. 
Tvirtesnė 

ekonomika (20)

2.1 grupelė (10)

2.2 grupelė (10)

3-iasis forumas. 
Klimato kaita ir 

aplinka (20)

3.1 grupelė (10)

3.2 grupelė (10)

4-asis forumas. 
Socialinis 

teisingumas (20)

4.1 grupelė (10)

4.2 grupelė (10)

5-asis forumas. 
Teisinė valstybė 
ir vertybės (20)

5.1 grupelė (10)

5.2 grupelė (10)

Iššūkių ir klausimų, 
susijusių su 
prioritetinėmis 
teminėmis sritimis, 
aptarimas 

Pradinių 
sprendimų 
formulavimas  
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Piliečiai iš pat pradžių gavo didelę pagalbą – penkias informacijos 
suvestines, kiekvienoje iš jų buvo pateiktas glaustas vienos iš temų 
įvadas, kuriame išdėstyti faktai. Sausio 5 ir 8 d. įvykusiuose pradiniuose 
seminaruose ir sausio 15 d. baigiamojoje konferencijoje keli mokslo ir 
tyrimų ekspertai pateikė nuomones kiekviena tema ir sutiko atsakyti į 
paskesnius klausimus. Be to, svarstymų etapuose grupelių darbe dalyvavo 
atitinkamoms federalinėms ministerijoms atstovaujantys faktų tikrintojai, su 
jais buvo galima pasitarti esminiais klausimais. Atsižvelgiant į temų 
sudėtingumą, tai padėjo suteikti piliečiams specialistų pagalbą ir diskutuoti 
remiantis faktais ir informacija. 

 

Moderavimo procesas ir pagarbus virtualių diskusijų valdymas vyko 
remiantis Federalinės aplinkos ministerijos gairėmis dėl tinkamo piliečių 
dalyvavimo ir dalyviams pristatytu virtualaus bendravimo etiketu. 

 

  

https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/buergerbeteiligung/leitlinien_buergerbeteiligung_bmu_bf.pdf
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Virtualiuose renginiuose itin svarbu kuo labiau sumažinti kliūtis visiems 
dalyviams dalyvauti diskusijose. Taigi buvo užtikrinama, kad dalyviai turėtų 
tinkamą techninę įrangą (kompiuterius, ausines, internetines vaizdo 
kameras ir kt.). Parengiamuosiuose posėdžiuose piliečiai taip pat buvo 
mokomi, kaip naudotis jiems reikalingomis internetinėmis priemonėmis. 
Buvo išlaikytas minimalus šių priemonių skaičius. Taip buvo užtikrinta, kad 
vėliau posėdžiuose dalyviai galėtų sutelkti dėmesį tik į turinį ir diskusijas. 
Buvo naudojama vaizdo platforma „Zoom“: jos naudotojo sąsaja yra 
paprasta ir intuityvi, yra visos funkcijos diskusijoms grupėse. Diskusijoms 
grupelėse palaikyti buvo naudojama techninė priemonė „Mural“ – virtualioji 
lenta. Tai suteikė galimybę grupių moderatoriams struktūrizuoti diskusijas, 
parengti temas bei jas suskirstyti pagal svarbą ir užregistruoti rezultatus. 
Be to, buvo užtikrinama, kad visą laiką būtų galimybė telefonu ir pokalbių 
svetainėse susisiekti su personalu ir gauti būtinąją pagalbą, jei kiltų 
techninių problemų ir klausimų. Aiškios taisyklės dėl diskusijų virtualiojoje 
aplinkoje, geras moderavimas ir pokalbių bei techninių aspektų priežiūra 
užtikrino, kad viskas vyktų sklandžiai. 

Ryšys su europiniu procesu 

Nacionaliniame piliečių forume parengta dešimt pasiūlymų dėl veiksmų – 
juos suformulavo piliečiai posėdžiuose. Rekomendacijose atspindėti įvairių 
lygmenų politikos formuotojams skirti prašymai ir pageidavimai dėl 
Europos Sąjungos ateities. Jos bus įvairiais kanalais perduotos platesniam 
Konferencijos procesui ir pateiktos politinius sprendimus priimantiems 
asmenims. 
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• Skaitmeninė platforma: daugiakalbė skaitmeninė platforma yra 
pagrindinis Konferencijos dėl Europos ateities centras virtualiojoje erdvėje. 
Joje piliečiai gali dalytis savo idėjomis su kitais tarpvalstybiniu 
lygmeniu, sužinoti apie visus Konferencijos renginius ir stebėti 
Konferencijos veiklos pažangą. Visi teikiniai, Konferencijoje gaunami, 
be kita ko, iš pavienių asmenų, nacionalinių renginių, nacionalinių bei 
Europos piliečių forumų ir Konferencijos plenarinių sesijų, bus paskelbti 
platformoje sugrupuoti pagal temas. Platformos turinys reguliariai 
analizuojamas ir skelbiamas ataskaitose, kurios taip pat panaudojamos 
kaip parengiamoji medžiaga piliečių forumams ir plenarinėms sesijoms. 

 

• Vokietijos nacionalinio piliečių forumo rekomendacijos taip pat bus 
paskelbtos skaitmeninėje platformoje ir visų ES valstybių narių piliečiai 
galės su jomis susipažinti ir jas aptarti. Taigi jos taps neatsiejama 
diskusijų ir ataskaitų platformoje dalimi. 

• Plenarinė sesija: Konferencijos dėl Europos ateities plenarinėje 
sesijoje ES institucijų, valstybių narių ir nacionalinių parlamentų 
atstovai susitinka su piliečiais ir pilietinės visuomenės atstovais. Čia 
nacionalinių ir Europos piliečių forumų rekomendacijos aptariamos 
pagal temas, nesiekiant iš anksto nustatyto rezultato. Plenarinę sesiją 
rengia devynios darbo grupės – kiekviena atsako už vieną 
Konferencijos temą. 

• 2022 m. sausio 21 ir 22 d. Strasbūre vykusioje trečiojoje plenarinėje 
sesijoje pristatant įvairių nacionalinių piliečių forumų rezultatus 
Vokietijos piliečių dialogų atstovė Stephanie Hartung pristatė Vokietijos 
rekomendacijas temomis „Vertybės ir teisės, teisinė valstybė, 
saugumas“ ir „Klimato kaita ir aplinka“. Nacionalinio forumo 
rekomendacijas minėjo ir už Europos ir klimato reikalus atsakinga 
valstybės ministrė Anna Lührmann, kalbėjusi plenarinėje sesijoje šiais 
dviem klausimais. 

  

https://futureu.europa.eu/
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Priedas 

- Baigiamosios sesijos dalyvių nuotrauka 
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- Dalyvių atsiliepimai 

 

Orientaciniai klausimai 
o Kas jus paskatino dalyvauti nacionaliniame piliečių forume? 
o Kas jums paliko didžiausią įspūdį? 
o Ko tikėtumėtės iš būsimų piliečių dalyvavimo projektų, 

kuriuos rengs federalinė vyriausybė? 

Birga Boie-Wegener (55 m.), Noiklosteris, 
Meklenburgas-Vakarų Pomeranija 

„Kaip dažnai sėdėdami prie virtuvės stalo 
sakote „Jie turėtų leisti ir man pabandyti“?! 
Štai gavau galimybę padirbėti Europos tema 
(ribotą laiką ir aiškiai nurodant, kada ir kiek 
laiko turėčiau skirti). Anksčiau nedaug žinojau 
apie visą sistemą ir laukiau temos aptarimų, 
kad galėčiau geriau ją suprasti. 
 
Man didžiausią įspūdį paliko tai, kad susibūrė 
(nors, deja, tik virtualiai) iš visos Vokietijos atsitiktinai atrinkti žmonės, 
norintys kūrybingai formuoti ateities Europą. Man atrodo, kad dalyviams iš 
anksto pristatytas virtualaus bendravimo etiketas iš tikrųjų buvo 
nereikalingas, – visi noriai klausėsi vieni kitų ir dalijosi savo idėjomis, vieni 
kitų neužpuldami savo žodžiais. Norėčiau, kad tokių galimybių kalbėtis 
vieniems su kitais, sugalvoti kūrybingų idėjų ir pasiklausyti atsakingų 
asmenų ir srities ekspertų turėčiau DAŽNIAU ir, žinoma, pageidautina 
gyvai, t. y. tikruose renginiuose. 
 
Be to, šios nedidelės praktinės idėjos, deja, nebuvo paminėtos glaustoje 
santraukoje plenarinėje sesijoje. Tikiuosi, jas vis dėlto kažkur užrašė tie, 
kam pavesta perduoti šias santraukas Briuseliui, kad ten sužinotų apie 
mūsų pasiūlytus nedidelius praktinius veiksmus.“ 
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Alexander Eenkhoorn (51 m.), Flotas, 
Šiaurės Reinas-Vestfalija 

„Anksčiau niekada nebuvau girdėjęs apie 
piliečių forumus, bet pagalvojau, kad tai, 
atrodo, nebloga mintis. Nors mano draugai 
buvo šiek tiek skeptiškai nusiteikę dėl to, kam 
man dalyvauti, man buvo labai smalsu ir aš 
pagalvojau, kad būtų smagu išsiaiškinti, kas 
ten vyksta. Apsilankymas užsienio reikalų 
ministerijoje taip pat būtų buvusi neeilinė 

patirtis. 
 
Mano grupelė socialinio teisingumo tema buvo labai stipri; parengėme 
rekomendaciją dėl moksleiviams skirtos programos „Erasmus“. Dinamika 
buvo nuostabi, manau, darbas grupėje man davė itin daug. Visų pirma, 
labai didelį įspūdį, kurio ilgai nepamiršiu, man paliko baigiamoji 
konferencija sausio 15 ir 16 d. Visų grupių rezultatai buvo įspūdingi, 
pritariau visoms pasiūlytoms idėjoms. Labai tikiuosi, kad politikai tęs darbą 
šiomis temomis, nes prie jų dirbo labai įvairūs žmonės ir pasiekta puikių 
rezultatų. Taip pat tikiuosi, kad tai padės žmonėms pakeisti savo santykius 
su politika, kaip tai pavyko man. Prisiminsiu visą renginį kaip labai 
prasmingą. Taip pat norėčiau labai padėkoti fasilitatoriams. Moderavimas 
buvo būtinas rezultatui pasiekti ir padėjo užtikrinti civilizuotą dalyvių 
bendravimą. 
Pati ES ateities tema yra puiki ir man tos dienos buvo naudingos. Taigi 
nenorėčiau, kad kas nors iš viso keistųsi, tegul bus viskas taip pat. Iš 
pradžių man kilo sunkumų dėl man paskirtos temos, bet pavyko greitai 
susiorientuoti. Būtų naudinga organizuoti antrą renginį, kad būtų galima labiau 
pasigilinti į šias temas ir iš tikrųjų padiskutuoti. Kol kas, atrodo, truputį sunku 

visa tai palikti praeityje. Taip pat būtų gera sužinoti, kas iš tikrųjų bus 
toliau.“ 
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Max Heizmann (36 m.), Felbachas, 
Badenas-Viurtembergas „Norėjau 
dalyvauti forume, kad būčiau išgirstas ir 
galėčiau pareikšti savo nuomonę. Man 
rūpi Europos ateitis. Savo idėjomis 
norėjau parodyti politikams kitokį požiūrį 
ir tai, kas svarbu piliečiams, tokiems kaip 
aš. 

 

Didžiausią įspūdį man paliko diskusija dėl galimų sprendimų. Manau, kad 
naudinga klausytis kitų žmonių nuomonių, ypač jei jie sugeba gerai jas 
argumentuoti. 
Norėčiau, kad tokių projektų su piliečiais būtų daugiau. Tačiau manau, kad 
nederėtų primesti siūlomų temų. Būtų geriau, jei dalyviai patys nustatytų 
temines sritis. Tada dalyviai galėtų patys pasidalyti į grupes pagal temines 
sritis, priklausomai nuo jų pačių norų. Tai parodytų, kuri tema domina 
piliečius labiausiai ir kurioje srityje vyriausybė gali tobulėti.“ 
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- Nacionalinio piliečių forumo dėl Europos ateities proceso schema 
 

 


