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Konferencija dėl Europos ateities 

Ataskaita. 

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

3-oji sesija: 2022 m. vasario 25–27 d., Dublinas, Airija 

Europos piliečių forumus organizuoja Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija vykstant 
Konferencijai dėl Europos ateities. 

Šį dokumentą1 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro Danijos technologijų valdybos,  instituto 
„Ifok“, agentūros „Missions Publiques“, tinklo „Deliberativa“ ir bendrovės „Kantar Public“, atsakingų 
už forumų rengimą ir įgyvendinimą, atstovai. 1-asis Europos piliečių forumas. “Tvirtesnė ekonomika, 
didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir 
sportas / skaitmeninė transformacija“ 3-iajai sesijai vadovavo institutas „Ifok“, o ją rėmė agentūra 
„Missions Publiques“. 

Turinys 

1. 3-iosios sesijos santrauka 

2. Europos piliečių forumo 3-iosios sesijos aplinkybės 

3. Pagrindiniai sesijos rezultatai: forumo priimtos rekomendacijos  

 

I priedas. Kaip buvo rengiamos rekomendacijos? 

II priedas. Ekspertų ir (arba) faktų tikrintojų indėlis į faktų tikrinimo procesą 

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

IV priedas. Sugrupuotos gairės 

 

1. 3-iosios sesijos santrauka 

2022 m. vasario 25–27 d. 180 atsitiktine tvarka atrinktų įvairaus amžiaus ir skirtingos kilmės Europos 

piliečių iš visos Europos Sąjungos trečią kartą susirinko aptarti bendros teminės srities „Tvirtesnė 

ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, 

jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“ temų ir taip pratęsė 1-osios ir 2-osios sesijų 

svarstymus. Šią baigiamąją sesiją 1 grupės dalyviams su galimybe dalyvauti internetu Dublino pilyje 

surengė Tarptautinių ir Europos reikalų institutas (IIEA). Remdamiesi per 2-ąją sesiją parengtomis 

gairėmis kaip savo darbo pagrindu, piliečiai parengė ir patvirtino 48 galutines rekomendacijas, kurios 

bus pristatytos ir aptartos Konferencijos plenarinėje sesijoje. Iš viso dalyvių buvo 180, 15 iš jų 

prisijungė ir dalyvavo nuotoliniu būdu.   

Diskusijos ir kolektyvinis darbas vyko trimis formatais. 

● Pogrupiuose. Kiekvieną iš 15 pogrupių sudarė maždaug 10–13 piliečių. Kiekviename pogrupyje 

buvo kalbama keturiomis–penkiomis kalbomis, kiekvienas pilietis galėjo kalbėti savo kalba 

arba ta kalba, kuria jam patogu. Kiekvienas pogrupis turėjo specialų profesionalų tarpininką iš 

                                                
1Atsakomybės ribojimo pareiškimas Už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai. Joje neatspindima ES institucijų nuomonė. 
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svarstymų grupės arba iš kitų išorės paslaugų teikėjų. Siekdamas paremti tarpininkų darbą, 

Tarptautinių ir Europos reikalų institutas (IIEA) kiekvienam pogrupiui skyrė po vieną padėjėją. 

● Plenarinėje sesijoje, dalyvaujant visiems. Plenarinėms sesijoms Dublino pilyje vadovavo du 

pagrindiniai svarstymų grupės moderatoriai, buvo verčiama žodžiu į 24 oficialiąsias ES kalbas. 

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

konsultuodamiesi, piliečiai „atvirame forume“ pradėjo nagrinėti visas forumo 2-osios sesijos2 metu 

parengtas gaires. Be iš ekspertų gaunamų žinių, jiems taip pat padėjo pogrupių tarpininkai. Kiekvienas 

pilietis gavo penkiasdešimt lipdukų (1-ai krypčiai – 10 ryškiai rožinės spalvos, 2-ai krypčiai – 10 

oranžinės spalvos, 3-iai krypčiai – 10 žalios spalvos, 4-ai krypčiai – 10 mėlynos spalvos, 5-ai krypčiai – 

10 raudonos spalvos) ir kiekvienoje kryptyje galėjo pirmenybę teikti iki dešimties gairių. Forumuose 

baigus nustatyti prioritetus, piliečiai vėl suskirstyti į tuos pačius pogrupius, kuriuose dirbo per 2-ąją 

sesiją, ir viešai paskelbta, kurioms jų grupės gairėms pirmenybę teikė kiti forumo dalyviai.  

Rengiant rekomendacijas kiekvienam pogrupiui buvo nustatytas orientacinis rekomendacijų skaičiaus 

intervalas nuo vienos iki trijų, bet ne daugiau kaip penkios rekomendacijos. Aukščiausiai forumo 

įvertintoms pokrypčio gairėms buvo skirta pirma, antra ir trečia vietos. Tada pogrupio nariai juodais 

lipdukais (kiekvienam asmeniui jų skirta po penkis) paženklino likusias gaires, kurios atitinkamai užėmė 

ketvirtą ir penktą vietas.  

Toliau pogrupio nariai gairių pagrindu rengė rekomendacijas. Šiuo tikslu piliečiai naudojosi 

rekomendacijų šablonu:  

 Aprašymas Didžiausias galimas 
simbolių skaičius 
anglų kalba 

Galutinė rekomendacija Mes rekomenduojame ... 1000 

Galutinis pagrindimas Rekomenduojame tai, nes ...  300 

Elementai ir (arba) klausimai, kuriuos grupė turėjo spręsti (ne griežtas įpareigojimas, o primygtinė 
rekomendacija), formuluodama rekomendacijų pagrindimą, buvo šie:   
 

1. Kodėl ši rekomendacija svarbi ir aktuali forumo temoms? 
2. Kodėl svarbu imtis veiksmų ES lygmeniu? 
3. Koks yra šios rekomendacijos nepageidaujamas poveikis ir (arba) trūkumai ir kodėl mums vis 

dėlto ji atrodo svarbi? 
 

 

Darbo pogrupiuose metu buvo surengtos keturios pogrupių grįžtamojo ryšio sesijos po maždaug 30 

minučių, kad dalyviams būtų lengviau suprasti kituose pogrupiuose atliktą darbą ir papildyti jų 

rekomendacijas. Per kiekvieną grįžtamojo ryšio sesiją vienas dalyvis iš kiekvieno pogrupio eidavo į kitą 

salę. Šis dalyvis pristatydavo savo pogrupio iki šiol parengtus rekomendacijų projektus ir užfiksuodavo 

kolegų pastabas. Padėjėjas pastabas įtraukdavo į rekomendacijų projektą rengusiam pogrupiui skirtą 

elektroninę skaičiuoklę, kad jomis būtų galima papildyti atstovo žodinį pranešimą. 

Dėl kiekvieno pogrupio rekomendacijų forumas balsavo vasario 27 d., sekmadienį. Prieš balsavimą visi 

dalyviai gavo dokumentą su visais rekomendacijų projektais, parengtais dieną anksčiau, kad galėtų 

juos perskaityti savo kalba (automatiškai išverstais iš anglų kalbos). Balsavimas vyko naudojant 

                                                
21-iojo forumo 2-osios sesijos ataskaitą galima rasti čia: 1-iojo forumo 2-oji sesija. Ataskaita 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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internetinę formą. Balsavimo procesas buvo padalytas į penkis tarpsnius, atitinkančius penkias forumo 

kryptis. Rekomendacijos buvo pateiktos pagal kryptis per 30 minučių laiko tarpsnius; pirmiausia vienas 

kiekvieno pogrupio atstovas pateikdavo grįžtamąją informaciją apie savaitgalį atliktą darbą. 

Pagrindinis tarpininkas skaitė visas rekomendacijas anglų kalba, kad piliečiai galėtų tuo pačiu metu 

išklausyti vertimo žodžiu. Už kiekvieną rekomendaciją paeiliui balsavo visi dalyviai. Visi vertėjai žodžiu 

iš anksto gavo rekomendacijų projektus raštu, anglų kalba, kad balsavimo metu būtų užtikrintas kuo 

kokybiškesnis vertimas žodžiu. 

Atsižvelgiant į galutinio balsavimo rezultatus, rekomendacijos buvo suskirstytos taip:  

- Daugiau kaip 70 proc. balsų surinkusias rekomendacijas forumas patvirtino.  
- Rekomendacijos, kurios nepasiekė šio slenksčio, laikomos forumo nepatvirtintomis ir įtrauktos 

į šios ataskaitos III priedą. 

Plenarinių forumo sesijų vaizdo įrašus galima rasti čia: 

● 2022 m.  vasario 25 d. forumo plenarinė sesija 

● 2022 m.  vasario 27 d. forumo plenarinė sesija 

2. Europos piliečių forumo 3-iosios sesijos aplinkybės 

Europos piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities elementas. Keturi Europos 

piliečių forumai rengiami tam, kad piliečiai galėtų kartu apmąstyti, kokios ateities jie nori Europos 

Sąjungai. 

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

valstybių narių; 

● juose atspindima ES įvairovė: geografinė kilmė (šalys, miesto / kaimo vietovės), lytis, amžius, 

socioekonominės aplinkybės ir išsilavinimo lygis; 

● kiekviename forume dalyvauja bent po vieną pilietį ir vieną pilietę iš kiekvienos valstybės 

narės; 

● kiekvieno forumo trečdalį sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus asmenys). Sukurta speciali 

sąsaja tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. iki 2022 m. vasario mėn. kiekvienas forumas rinkosi tris kartus. 1-oji sesija 

įvyko Strasbūre, Europos Parlamente. 2-oji sesija vyko internetu naudojant „Interactio“ – internetinę 

priemonę, sudarančią galimybę rengti daugiakalbius susitikimus užtikrinant sinchroninį vertimą į 24 

kalbas. 3-ioji sesija vyko keturiose skirtingose valstybėse narėse: 1-asis forumas – Dubline, 

Tarptautinių ir Europos reikalų institute ir Dublino pilyje (Dublin Castle), 2-asis forumas – Florencijoje, 

Europos universitetiniame institute, 3-iasis forumas – Natoline, Europos kolegijoje, ir Varšuvos 

kultūros ir mokslo rūmuose, 4-asis forumas – Mastrichte, Mastrichto parodų ir konferencijų centre 

(rengė Mastrichto „Studio Europa“, bendradarbiaudama su Mastrichto universitetu ir Europos viešojo 

administravimo institutu).  

1-oji sesija buvo įvadinė, jos tikslas – kurti viziją, nustatyti darbotvarkę ir išdėstyti pagal svarbą temas, 

kurioms piliečiai nori skirti daugiausia dėmesio, 2-osios sesijos tikslas buvo aptarti šias temas ir 

parengti gaires, o 3-iojoje sesijoje buvo siekiama prisidėti prie Konferencijos plenarinės sesijos 

parengiant rekomendacijas Sąjungos institucijoms, kad jos galėtų imtis tolesnių veiksmų. 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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3. Pagrindiniai sesijos rezultatai: forumo priimtos rekomendacijos (turės būti pateiktos 

plenarinėje sesijoje) 

1 veiklos kryptis: Darbas Europoje  

1.1 pokryptis „Darbo rinka“ 
 

1. Rekomenduojame įvesti minimalųjį darbo užmokestį, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrinta 
panaši gyvenimo kokybė. Pripažįstame ES direktyva COM(2020) 682 dedamas pastangas užtikrinti 
vienodus gyvenimo standartus. Minimaliuoju darbo užmokesčiu reikia užtikrinti minimalias 
grynąsias pajamas, siekiant pagrindinio tikslo: visi, kam reikia pagalbos, turėtų turėti daugiau lėšų 
išlaidoms. Nustatant minimalųjį darbo užmokestį reikia atsižvelgti į šiuos aspektus:  

● ES turėtų užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, nes šiuo metu ne visose valstybėse narėse 
tinkamai taikoma darbuotojų apsauga;  

● ypač atidžiai stebėti ir sekti gyvenimo lygio gerėjimą; 
● nustatant minimalųjį darbo užmokestį reikia atsižvelgti į perkamąją galią skirtingose šalyse. 

Norint prisitaikyti prie kintančių pragyvenimo išlaidų (pvz., pagal infliaciją), būtinas 
reguliarios peržiūros ciklas. 

 
Rekomenduojame tai todėl, kad minimaliuoju darbo užmokesčiu stiprinamas socialinis teisingumas 
darbo rinkoje ir gerinamos konkrečios darbuotojų gyvenimo sąlygos visose valstybėse narėse. Tai ypač 
svarbu atsižvelgiant į sparčiai kintančią (pvz., dėl skaitmeninimo) darbo aplinką. 
  
 

2. Jau galioja ES reglamentas (ES darbo laiko direktyva 2003/88/EB). Tačiau siekiant užtikrinti tinkamą 
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, to nepakanka. Pirmiausiai rekomenduojame 
peržiūrėti esamą sistemą: ar ji tinkama dabartinėmis aplinkybėmis. Antra, ES turėtų nustatyti 
griežtesnį stebėsenos mechanizmą, kad būtų užtikrintas įgyvendinimas visose valstybėse narėse. 
Ypatingą dėmesį reikia skirti įvairiems sektoriams, kuriuose psichologinis ir fizinis stresas ir krūvis 
nevienodi. Tačiau kitiems sektoriams didesnis darbuotojų lankstumas padeda lengviau prisitaikyti 
prie konkrečių bendrovių poreikių. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad geresnė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra yra svarbi: ji 
didina socialinę sanglaudą ir padeda užtikrinti vienodas sąlygas darbuotojams. Be to, tai teigiamai 
veikia darbuotojų gerovę. 
  
 
1.2 pokryptis „Jaunimas ir užimtumas“ 
 

3. Rekomenduojame suderinti visų skirtingų ES švietimo programų lygį ir priimti nacionalinį turinį. Dėl 
to rekomenduojame visose ES valstybėse narėse patvirtinti ir tarpusavyje pripažinti profesinius 
laipsnius. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad norime sudaryti palankesnes sąlygas Europos darbo jėgos judumui ir 
sumažinti administracinę naštą. 
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4. Rekomenduojame, kad vidurinių mokyklų moksleiviams (nuo 12 metų amžiaus) turėtų būti suteikta 
galimybė susipažinti su būsima darbo rinka, jiems surengiant kelias kokybiškas stažuotes pelno ir ne 
pelno organizacijose. Siūlome skatinti bendroves priimti stažuotojus, joms skiriant subsidijas. 
Atokiose vietovėse, kur galimybių mažiau, vietos mokyklos, vyriausybės, organizacijos ir įmonės turi 
glaudžiai bendradarbiauti, kad atsirastų supratimas, jog tokios stažuotės taip pat yra veiksmingos.  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad jaunuoliai turėtų susipažintų su įvairiomis darbo rinkos galimybėmis, 
galėtų geriau pasirinkti studijas bei profesinę ateitį ir suprasti, kaip svarbu tinkamai pasirinkti studijas. 
Be to, tai padėtų jiems geriau suvokti atsakomybę ir skatinti gerbti darbo rinką. Tai padės jaunuoliams 
integruotis į darbo rinką. Tai naudinga abiem pusėms. 
 
 

5. Rekomenduojame socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo kursus įtraukti į visas mokyklų mokymo 
programas. Socialiniai ir emociniai įgūdžiai – tai gebėjimas išklausyti kitus, skatinti dialogą, 
atsparumas, kitų supratimas, vertinimas ir pagarba jiems, kritinis mąstymas, savarankiškas 
mokymasis, smalsumo išsaugojimas ir orientacija į rezultatus. Mokytojai turėtų būti mokomi 
perteikti šiuos įgūdžius glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais ir (arba) 
psichologais. Kiti pasiūlymai dėl vykdymo: organizuoti tarpmokyklines mokinių mainų programas, 
mokyklų dalyvavimą sporto ir kultūros renginiuose ir t. t. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad socialiniai ir emociniai įgūdžiai yra pagrindiniai įgūdžiai, tačiau 
skaitmeniniame amžiuje jie prarandami, nors ir yra tikrai būtini mūsų jaunimo ateičiai. Todėl 
pabrėžiame poreikį juos įtraukti į mokymo programą, ugdant mokinių atsparumą ir padedant jiems 
išvengti galimų būsimų psichikos problemų ir jas įveikti. Socialiniai įgūdžiai stiprina žmonių tarpusavio 
santykius ir todėl padeda rasti vietą visuomenėje.  
  

 
6. Rekomenduojame didelės krizės (pvz., sveikatos krizės, karo ir kt.) atvejui iš anksto paruošti 

išsamius, lanksčiai taikomus planus, siekiant kuo labiau sumažinti poveikį jaunimui studijų, 
profesinio mokymo, psichinės gerovės ir kt. srityse. Poveikis – tai:  didesnės studijų ar mokymo 
išlaidos, privalomas studijų pratęsimas, atšauktos stažuočių galimybės, pagausėjusios psichikos 
sveikatos problemos. Scenarijus reikia taikyti, siekiant kuo labiau sumažinti poveikį jaunimui ir jo 
perėjimui į darbo rinką. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad krizės metu jaunuolių padėtis yra labai pažeidžiama.  
 

1.3 pokryptis „Skaitmenizacija darbe“ 
 

7. Rekomenduojame ES priimti arba sugriežtinti galiojančius teisės aktus, kuriais reglamentuojamas 
vadinamasis pažangus darbo modelis [darbas internetu ir nuotoliniu būdu, pvz., namuose, arba 
internetu iš bet kur]. Be to, rekomenduojame ES priimti teisės aktus, kuriais skatinama įmonių 
socialinė atsakomybė ir pastangos išlaikyti aukštos kokybės pažangiu darbo modeliu pagrįstas darbo 
vietas ES. Paskatos gali būti finansinės ir (arba) susijusios su reputacija, jos turėtų atitikti esamus 
tarptautiniu mastu pripažintus aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus. Tam ES turėtų įsteigti 
iš visų suinteresuotųjų subjektų ekspertų sudarytą darbo grupę, kuri tokius teisės aktus išnagrinėtų 
ir sugriežtintų. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad reikia skatinti aukštos kokybės pažangių darbo vietų kūrimą ir vengti 
jas perkelti į mažesnių sąnaudų ekonomikos ES nepriklausančias šalis. Dėl COVID-19 pandemijos ir 
pasaulinių ekonomikos tendencijų reikia skubiai apsaugoti darbo vietas ES ir reguliuoti pažangų darbo 
modelį. 
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8. Rekomenduojame ES užtikrinti visų ES piliečių teisę į skaitmeninį mokymą. Visų pirma reikėtų 
pagerinti jaunimo skaitmeninius įgūdžius – pradėti mokyklose taikyti ES sertifikavimą, taip jiems 
padedant pasirengti būsimai darbo rinkai. Taip pat rekomenduojame specialius mokymus ES 
lygmeniu, siekiant perkvalifikuoti darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją, kad jie išliktų konkurencingi 
darbo rinkoje. Galiausiai rekomenduojame ES didinti informuotumą apie esamas skaitmenines 
platformas, kurios jungia žmones su darbdaviais ir padeda jiems rasti darbą ES, pvz., EURES. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad sertifikuoti skaitmeniniai įgūdžiai labai svarbūs žmonėms, norintiems 
patekti į darbo rinką, o darbuotojams – persikvalifikuoti ir išlikti konkurencingiems.  
 
 
2 veiklos kryptis. „Ekonomika ateičiai“ 
 

2.1 pokryptis „Inovacijos ir Europos konkurencingumas“ 
 

9. Rekomenduojame ES suteikti galimybių įvairiems subjektams (universitetams, korporacijoms, 
mokslinių tyrimų institutams ir kt.) investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas siekiant kurti ir 
plėtoti:  

● naujas medžiagas, skirtas naudoti kaip tvaresnės ir įvairesnės biologinės įvairovės 
alternatyvas, palyginti su šiuo metu naudojamomis medžiagomis, 

● novatorišką esamų medžiagų naudojimą (taip pat taikant perdirbimą ir pažangiausius 
metodus, kurių aplinkosauginis pėdsakas yra mažiausias).  

Rekomenduojame, kad tai būtų nuolatinis ilgalaikis ES įsipareigojimas (bent jau iki 2050 m.).  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad gyvename ribotų išteklių planetoje. Jei norime užsitikrinti ateitį, 
turime saugoti klimatą ir ieškoti planetai palankių alternatyvų. Taip pat norime, kad ES taptų šios srities 
lydere ir turėtų stiprų konkurencinį pranašumą tarptautinėje arenoje. Rekomendacijos tikslas – 
pasiekti novatoriškų rezultatų, plačiai taikomų ir įgyvendinamų įvairiose srityse ir šalyse. Tai taip pat 
teigiamai paveiktų ekonomiką ir darbo rinką, nes būtų sukurta naujų darbo vietų tvarių inovacijų 
srityje. Tai galėtų padėti kovoti su socialine neteisybe, nes dabartinės išnaudojimu grindžiamas 
gamybos priemonės būtų pakeistos naujomis, etiškesnėmis. 
 
 

10. Rekomenduojame ES prisiimti ilgalaikį nuolatinį įsipareigojimą iš esmės padidinti tvariai 
pagaminamos energijos dalį, naudojant įvairius atsinaujinančiuosius išteklius, kurių aplinkosauginis 
pėdsakas yra mažiausias (remiantis holistiniu gyvavimo ciklo vertinimu). Be to, ES turėtų investuoti 
į elektros infrastruktūros ir elektros tinklo kokybės gerinimą ir išlaikymą. Taip pat rekomenduojame 
pripažinti, kad prieiga prie energijos ir energijos įperkamumas yra viena iš pagrindinių piliečių teisių.  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad: 

● diversifikavus energijos šaltinius (įskaitant saulės energiją, vėją, vandenilį, jūros vandenį ar bet 
kokius būsimus tvarius metodus) padidėtų ES energetinė nepriklausomybė, 

● sumažėtų ES piliečių elektros energijos sąnaudos,  
● būtų kuriamos darbo vietos ir pertvarkyta energijos rinka (ypač regionuose, kurie iki šiol buvo 

priklausomi nuo iškastinio kuro), 
● tai galėtų paskatinti naujoviškų energijos gavimo metodų mokslinę plėtrą, 
● sudarant sąlygas sklandžiai, efektyviai ir už prieinamą kainą paskirstyti ir perduoti energiją, 

elektros infrastruktūros ir elektros tinklo kokybė yra tokia pat svarbi kaip ir energijos šaltiniai.  
 
 
 
 

11. Rekomenduojame ES aktyviai skatinti ekologiškesnius gamybos procesus, subsidijuojant ar kitaip 
atlyginant įmonėms, kurios investuoja į savo gamybos aplinkos apsaugos sąnaudų mažinimą. Be to, 
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turime siekti rekultivuoti poindustrines zonas, o aplink esamas zonas nustatyti saugomas žaliąsias 
teritorijas. Reikėtų reikalauti įmonių bent iš dalies finansuoti šias pastangas.   
 
Rekomenduojame tai todėl, kad gamybos procesai yra svarbus tiekimo grandinės elementas. Jei jie 
bus ekologiškesni, galėtų labai sumažėti mūsų poveikis klimatui. Manome, kad reikėtų reikalauti 
bendrovių ir pramonės šakų atsakomybės už tai, kaip jos gamina savo produktus (įskaitant 
rekultivavimo ir aplinkos apsaugos priemones). Ekologiškesni gamybos procesai taip pat padeda 
įmonėms pasirengti ateičiai ir didinti jų atsparumą (taip apsaugomos darbo vietos).  
 

 

2.2 pokryptis „Tvari ekonomika“ / 2.3 pokryptis „Apmokestinimas“ 
 

12. Rekomenduojame atsisakyti plastikinės taros ir dažniau naudoti daugkartinio naudojimo tarą. 
Reikia paskatų vartotojams ir įmonėms, kad pirkti nefasuotas prekes („en vrac“ prancūzų kalba arba 
„sfuso“ italų kalba) vartotojams nebūtų brangiau palyginti su supakuotomis prekėmis. Prie šio 
perėjimo prisidedančios įmonės turėtų gauti fiskalinės naudos, o to nedarančios įmonės turėtų 
mokėti daugiau mokesčių. Jei produktai negali būti pakartotinai naudojami, jie turėtų būti tinkami 
perdirbami ir (arba) biologiškai skaidūs. Reikia valdiškos arba priežiūros institucijos, kuri tai stebėtų, 
nustatytų taisykles ir jomis dalytųsi su visais. Rekomenduojama šviesti ir skleisti žinias (taip pat ir 
per socialinę žiniasklaidą) apie šiuos veiksmus tiek įmonėms, tiek vartotojams, kad ilgainiui jie imtų 
keisti savo elgseną. Reikia skatinti įmones ir joms padėti ieškoti geriausių sprendimų, kaip tvarkyti 
savo atliekas (pvz., statybos bendroves).   
 
Rekomenduojame tai todėl, kad visi turime būti atsakingi už savo veiksmus. Todėl turime peržiūrėti 
visus gamybos procesus. Perdirbimui reikia daug išteklių (vandens, energijos), todėl tai negali būti 
vienintelė išeitis. Todėl siūlome daugiau prekiauti nefasuotomis prekėmis. Perdirbti reikėtų tik lengvai 
perdirbamas medžiagas. Suomijos pavyzdys parodė, kad perdirbti galima labai didelę atliekų dalį.   
  
 

13. Rekomenduojame visoje Europoje taikyti vienodas fiskalines taisykles ir suderinti fiskalinę politiką 
ES. Suderinus mokesčius atskiros valstybės narės turi turėti galimybių pačios nustatyti savo 
mokesčių taisykles, tačiau būtų užkirstas kelias mokesčių slėpimui. Taip bus panaikinta žalinga 
fiskalinė praktika ir mokesčių konkurencija. Mokesčiai turėtų būti taikomi komerciniams 
sandoriams toje vietoje, kurioje jie vykdomi. Įmonė turėtų mokėti mokesčius toje konkrečioje šalyje, 
kurioje ji parduoda produktus. Šiomis naujomis taisyklėmis būtų siekiama užkirsti kelią veiklos 
perkėlimui ir užtikrinti, kad sandoriai ir gamyba vyktų tarp Europos šalių.   
 
Rekomenduojame tai užtikrinti, kad būtų apsaugotos ir plėtojamos darbo vietos, ekonominė veikla 
Europoje ir lygios valstybių narių teisės. Taip Europoje bus pasiektas bendras sutarimas dėl fiskalinės 
sistemos. Juo siekiama panaikinti absurdišką didžiųjų įmonių monopolinę padėtį: palyginti su 
mažesnėmis įmonėmis, jos moka nepakankamai mokesčių. Be to, pinigai bus nukreipiami ten, kur 
vykdoma komercinė veikla. 
  
 

14. Rekomenduojame panaikinti visų elektroninių prietaisų suplanuoto nusidėvėjimo sistemą. Turėtų 
vykti tiek individų, tiek komercinių įmonių lygmens pokyčiai siekiant užtikrinti ilgalaikį produktų 
naudojimą, taisymą ir modernizavimą. Rekomenduojame skatinti naudoti atnaujintus prietaisus. 
Reglamentu įmonėms būtų privaloma užtikrinti teisę į remontą, įskaitant programinės įrangos 
atnaujinimą, ir ilgainiui perdirbti visus prietaisus. Taip pat rekomenduojama visoms įmonėms 
naudoti standartines jungtis. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad šiuolaikiniame pasaulyje produktai paprastai naudojami dvejus 
metus, o mes norime, kad jų naudojimo trukmė pailgėtų iki maždaug 10 metų. Šis pasiūlymas turės 
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teigiamą poveikį kovai su klimato kaita ir ekologijai. Taip pat sumažės vartotojų išlaidos ir bus apribotas 
vartotojiškumas.  
  
 

15. Rekomenduojame pasitelkus švietimą padėti visiems sužinoti apie mūsų aplinką ir jos ryšį su 
kiekvieno žmogaus sveikata. Švietimo kursai padės kiekvienam susikurti asmeninę strategiją, kaip 
šiuos klausimus integruoti į savo gyvenimą. Toks švietimas turėtų prasidėti mokykloje, dėstant su 
visais ekologiniais klausimais susijusius konkrečius kursus, o toliau reikėtų mokytis visą gyvenimą 
(pavyzdžiui, darbe). Tai padės mažinti atliekų kiekį, apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Švietimas 
skatins vietos lygmeniu vartoti sveikus ir neperdirbtus vietos gamintojų produktus. Tie, kurie 
nesiima veiksmų atliekų kiekiui mažinti, turės dalyvauti nemokamuose mokymo kursuose šiais 
klausimais. Norint, kad būtų prisitaikyta prie šio gyvenimo būdo, reikia užtikrinti teisingas kainas 
gamintojui ir vartotojui. Todėl siūlome, kad smulkieji, vietos ir aplinką tausojantys gamintojai būtų 
atleisti nuo mokesčių. 
 
Rekomenduojame tai todėl, jog manome, kad dar daugeliui žmonių šie klausimai neatrodo svarbūs. 
Todėl apie tai turime šviesti visus. Be to, vietos gamybos ir sveiki produktai neretai daug kam 
neįperkami. Turime užtikrinti, kad vietos produktai būtų plačiau prieinami visiems.  
 

 

2.4 pokryptis „Žemės ūkis“ / 2.5 pokryptis „Skaitmeninė infrastruktūra“  
 

16. Rekomenduojame įgyvendinti visai Europai bendrą, lengvai suprantamą vartojimo ir mitybos 
produktų ženklinimo sistemą (informacija apimtų alergenus, kilmės šalį ir t. t.), užtikrinti vykdomų 
patvirtinimo procesų skaidrumą, informacijos apie produktą skaitmeninimą naudojant 
standartizuotą Europos programėlę, kuri suteiktų vartotojams patogesnę prieigą ir suteiktų 
papildomos informacijos apie produktus ir gamybos grandinę. Taip pat manome, kad reikia tikrai 
nepriklausomos institucijos, reglamentuojančios maisto standartus visoje ES ir turinčios teisėkūros 
įgaliojimus, kad galėtų taikyti sankcijas. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad ES piliečiai tikisi vienodų maisto standartų. Siekiant piliečių saugos, 
būtina užtikrinti vienodą maisto produktų kokybę. Šios rekomendacijos buvo pateiktos siekiant darniai 
sustiprinti patvirtinimo stebėseną ir maisto gamybos skaidrumą. 
  

 
17. Siekiant užkirsti kelią telekomunikacijų ir interneto paslaugų monopolijų augimui rekomenduojame, 

kad infrastruktūra būtų valstybės turtas. Prieiga prie interneto turėtų būti piliečių teisė, vienas iš 
prioritetų turėtų būti interneto ryšio užtikrinimas teritorijose, kuriose nėra interneto prieigos. 
Užtikrinant prieigą prie interneto ir aparatinės įrangos, pirmenybė teikiama vaikams ir šeimoms, 
visų pirma švietimo reikmėms, ypač pandemijos metu. Reikia iniciatyvos, padedančios remti 
nuotolinį darbą, pavyzdžiui, biurus, kuriuose būtų galima naudotis patikimu sparčiu interneto ryšiu, 
ir skaitmeninį mokymą. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad turime užtikrinti teisingą skaitmeninės pertvarkos vykdymą. Prieiga 
prie interneto yra labai svarbi demokratijai ir yra visų Europos piliečių teisė. 
 
 
 
 

18. Rekomenduojame globoti vietinius vabzdžius ir juos apsaugoti nuo invazinių rūšių. Taip pat siūlome 
skatinti ir remti naujas statybas, kad būtų privalu kurti žaliąsias erdves. Raginame į mokyklų 
mokymo programas įtraukti privalomą kursą apie biologinę įvairovę, pvz., vykdant praktinę veiklą. 
Svarbu pabrėžti informuotumą apie biologinę įvairovę rengiant žiniasklaidos kampanijas ir skatinant 
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konkursus visoje ES (vietos bendruomenės masto konkursai). Rekomenduojame visose ES 
valstybėse narėse nustatyti privalomus nacionalinius vietinių medžių ir augmenijos atkūrimo tikslus. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad biologinė įvairovė labai svarbi aplinkai, gyvenimo kokybei ir kovai su 
klimato kaita. 
  

 
3 veiklos kryptis. Teisinga visuomenė 
 

3.1 pokryptis „Socialinė apsauga“ 
 

19. Rekomenduojame visoje ES skatinti suderintą socialinę politiką ir lygias teises, įskaitant sveikatos 
apsaugą, visoje teritorijoje atsižvelgiant į sutartas taisykles ir būtiniausius reikalavimus.   
 
Rekomenduojame tai todėl, kad valstybėse narėse esama didelių socialinės politikos skirtumų, kuriuos 
reikia mažinti, kad visiems piliečiams būtų užtikrintas deramas gyvenimas, be to, kad dėl įvairių 
priežasčių (sveikatos, amžiaus, seksualinės orientacijos ir t. t.) pažeidžiamiems asmenims būtų 
teikiama reikalinga priežiūra ir parama. 
 
 

20. Rekomenduojame ES skatinti mokslinius tyrimus socialinių reikalų ir sveikatos srityje prioritetinėmis 
kryptimis, kurios laikomos viešojo intereso sritimis ir dėl kurių susitarė valstybės narės, ir skirti 
tinkamą finansavimą. Turime stiprinti įvairių šalių ir studijų centrų (universitetų ir pan.) 
bendradarbiavimą įvairiose kompetencijos srityse.  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad reikia plėtoti ir gilinti žinias daugelyje sričių. Pandemijos patirtis rodo, 
kad moksliniai tyrimai yra labai svarbūs siekiant pagerinti gyvenimą, viešojo ir privačiojo sektorių bei 
valdžios institucijų bendradarbiavimas labai svarbus, o finansinė parama reikalinga.  
  
 

21. Rekomenduojame ES suteikti daugiau kompetencijos socialinės politikos srityje, kad, remiantis 
išsamia analize, būtų suderintos ir nustatytos būtiniausios taisyklės ir pensijų išmokos visoje ES. 
Minimali pensija turi viršyti šalies skurdo ribą. Pensinis amžius turėtų skirtis atsižvelgiant į profesijų 
skirstymą pagal kategorijas, kad psichiškai ir fiziškai sekinančių profesijų atstovai į pensiją galėtų 
išeiti anksčiau. Be to, vyresnio amžiaus žmonėms, norintiems toliau dirbti savanoriškai, turėtų būti 
užtikrinta teisė dirbti.  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad ilgėja gyvenimo trukmė ir mažėja gimstamumas. Europos visuomenė 
senėja, todėl turime imtis tolesnių priemonių, kad būtų išvengta vyresnio amžiaus žmonių 
marginalizacijos rizikos ir užtikrintas deramas jų gyvenimas.  
 
 

22. Rekomenduojame suderintų priemonių rinkinį, kuriuo būtų skatinamas gimstamumo didėjimas ir 
užtikrinama tinkama vaikų priežiūra. Šios priemonės, be kita ko, apima įperkamą ir prieinamą vaikų 
priežiūrą (priežiūrą darbe, naktį, taip pat PVM už vaikų įrangą mažinimą), būstą, stabilų darbą, 
paramą motinystei, specialią paramą ir darbo apsaugą jaunimui ir tėvams, taip pat paramą 
motinoms ir tėvams, suteikiant jiems galimybę gauti žinių grįžus į darbą.  
 
Rekomenduojame tai padaryti dėl mažo gimstamumo ES, kuris dar labiau prisideda prie Europos 
gyventojų senėjimo ir dėl kurio reikėtų nedelsiant imtis priemonių. Siūlomomis priemonėmis siekiama 
jaunoms šeimoms užtikrinti stabilumą, kuris būtinas siekiant aprūpinti vaikus.  
  

 



  

  
1-ojo forumo 3-ioji sesija - 11 

 

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

transformacija“ 

23. Rekomenduojame užtikrinti socialinę ir sveikatos priežiūrą vyresnio amžiaus žmonėms tiek 
namuose, tiek slaugos namuose. Be to, reikia geriau remti tuos, kurie rūpinasi pagyvenusiais 
asmenimis (giminaičiais).  
 
Rekomenduojame tai, nes Europos visuomenė senėja, todėl turime imtis tolesnių priemonių, kad būtų 
išvengta vyresnio amžiaus žmonių marginalizacijos rizikos ir užtikrintas deramas jų gyvenimas. 
 
 

24. Rekomenduojame ES remti palaikomąją slaugą ir pagalbą numirti [eutanaziją], laikantis konkrečių 
taisyklių ir reglamentų. 
 
Tai rekomenduojame, nes tokios priemonės padėtų sumažinti pacientų ir šeimų skausmą ir užtikrinti 
deramą gyvenimo pabaigą. 
 
 
3.2 pokryptis „Lygios teisės“ 
 

25. Rekomenduojame ES tikslingai remti piliečių galimybę gauti deramą socialinį būstą, atsižvelgiant į 
konkrečius jų poreikius. Finansinius įsipareigojimus turėtų prisiimti privatūs finansuotojai, būsto 
savininkai, būsto paramos gavėjai, valstybių narių centrinės ir vietos valdžios institucijos ir Europos 
Sąjunga. Taip būtų siekiama palengvinti esamo socialinių būstų fondo statybą ir (arba) remontą, be 
kita ko, kooperatines bendroves, nuomą ir pirkimą. Parama turėtų būti teikiama remiantis aiškiais 
kriterijais (pvz., didžiausias subsidijuojamas plotas ir (arba) asmenų skaičius, paramos gavėjų 
pajamos ir t. t.). 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad pagerinus galimybes gauti būstą ES piliečiams būtų iš tiesų užtikrintos 
lygios teisės. Tai padėtų mažinti socialinę įtampą. ES visų pirma raginama prižiūrėti paramos 
mechanizmą, o nacionalinės ir vietos valdžios institucijos turėtų aktyviau spręsti būsto problemas. 
 
 

26. Rekomenduojame ES gerinti reglamentavimą ir vieningai užtikrinti, kad vaikų turinčioms šeimoms 
visose valstybėse narėse būtų vienodai taikomos paramos priemonės. Priemonės yra tokios: vaiko 
priežiūros atostogų ilginimas, vaiko gimimo ir vaiko priežiūros išmokų didinimas.  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad šios priemonės padėtų sušvelninti ES kylančias demografines 
problemas. Jos taip pat padidintų vaiko tėvų lygybę. 
  
 

27. Rekomenduojame ES imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad visos šeimos visose valstybėse narėse 
turėtų vienodas šeimos teises. Šios teisės apima teisę į santuoką ir įvaikinimą. 
 
Rekomenduojame tai, nes manome, kad visi ES piliečiai turėtų turėti lygias teises, įskaitant šeimos 
teises. Šeima yra pagrindinė visuomenės organizacijos forma. Laiminga šeima padeda kurti sveiką 
visuomenę. Rekomendacija siekiama užtikrinti, kad visi piliečiai naudotųsi šeimos teisėmis, 
nepriklausomai nuo jų lyties, suaugusiųjų amžiaus, etninės kilmės ar fizinės sveikatos būklės. 
 
 
3.3 pokryptis „ Sąžiningumas“ / 3.4 pokryptis „Galimybės sportuoti“ 
 

28. Rekomenduojame, kad 2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategija būtų aiškus prioritetas ir kad tai 
taptų skubiu klausimu, kurį veiksmingai spręstų valstybės narės. ES turėtų a) nustatyti rodiklius (t. y. 
požiūrio, darbo užmokesčio skirtumo, užimtumo, vadovavimo ir t. t.), kasmet stebėti strategiją ir 
skaidriai informuoti apie tai, kas pasiekta ir b) paskirti ombudsmeną, kuris primtų piliečių grįžtamąją 
informaciją. 
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Rekomenduojame tai, nes manome, kad lyčių lygybė ES toli gražu neatitinka mūsų lūkesčių. Lyčių 
lygybė ir pilietinės teisės turėtų būti suderintos Europos lygmeniu, kad jos būtų užtikrintos visose 
šalyse, o ne tik tose, kuriose pasiekta didesnio šios srities kompromiso. Vertiname bet kurioje 
profesinėje srityje moterų vadovių darbą ir indėlį į įvairove pagrįstos ir teises užtikrinančios ES 
sukūrimą. Moterys dažnai atsiduria nepalankioje padėtyje net tais atvejais, kai turi gerą /  aukštąjį 
išsilavinimą ar kitų privilegijų, todėl tokia strategija yra labai reikalinga. 
  
 

29. Rekomenduojame ES skatinti sportą ir fizinį aktyvumą, didinti informuotumą apie jį visose 
valstybėse narėse dėl jo naudos sveikatai. Sportas ir fizinis aktyvumas turėtų būti įtraukti į socialinę, 
fizinės ir psichikos sveikatos, švietimo ir darbo politiką (t. y. reikia skatinti sportą ir (arba) fizinę 
gydytojo rekomenduotą veiklą ir kartu užtikrinti galimybę naudotis sporto infrastruktūra; kas 
savaitę skirti 1 val. darbo laiko fiziniam aktyvumui ir t. t.). 
 
Rekomenduojame tai, nes tai ilgalaikė investicija. Investuojant į sportą ir fizinį aktyvumą mažinamos 
sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudos ir našta. Pavyzdžiui, sportas ir fizinis aktyvumas, kaip sveikatos 
priežiūros intervencinės priemonės, padėtų sutrumpinti gydymo laikotarpius ir padidinti gydymo 
veiksmingumą. Kai kuriose šalyse, pvz., Vokietijoje, tai jau sėkmingai įgyvendinama. Sportas padeda 
įtvirtinti tokias vertybes kaip įsipareigojimas, pastangos, savivertė, pagarba ar palaikymas. Šiuo metu 
nejudri gyvensena paplitusi labiau negu anksčiau, kadangi, be kita ko, žmonės dažniau dirba sėdimą 
darbą ir (arba) keičia laisvalaikio leidimo įpročius. 
  
 

30. Rekomenduojame ES įpareigoti kiekvieną valstybę narę nustatyti minimalųjį darbo užmokestį, kuris 
būtų susijęs su pragyvenimo išlaidomis toje valstybėje ir kuris laikomas teisingu atlyginimu, galinčiu 
užtikrinti būtinąsias gyvenimo sąlygas aukščiau skurdo ribos. Kiekviena valstybė narė privalo tai 
stebėti.  
 
Rekomenduojame tai padaryti, nes neteisinga, jei dirbdami negalite išgyventi iki mėnesio pabaigos. 
Teisingas darbo užmokestis turėtų padėti gerinti gyvenimo kokybę socialiniu lygmeniu. Nesąžiningas 
darbo užmokestis valstybėms brangiai kainuoja (dėl saugumo, mokesčių vengimo, didesnių socialinių 
išlaidų ir t. t.). 
  

 
31. Rekomenduojame suderinti mokesčius ES valstybėse narėse (siekiant išvengti mokesčių rojų ES 

viduje ir spręsti verslo perkėlimo į kitas Europos šalis problemą) ir mokesčių paskatas, atgrasant nuo 
darbo vietų perkėlimo į Europai nepriklausančias šalis. 
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad esame susirūpinę dėl darbo vietų perkėlimo į kitas šalis už Europos 
ribų poveikio, be to, tai užkirstų kelią mokesčių konkurencijai tarp ES valstybių narių. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
4 veiklos kryptis. Mokymasis Europoje 
 

4.1 pokryptis „Europinė tapatybė“ / 4.2 pokryptis „Skaitmeninis švietimas“ 
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32. Rekomenduojame skatinti daugiakalbystę nuo ankstyvo amžiaus, pavyzdžiui, pradedant vaikų 
darželiais. Nuo pradinės mokyklos turėtų būti privaloma, kad vaikai pasiektų antrosios aktyviai 
naudojamos ES kalbos, kuri nėra jų gimtoji kalba, C1 lygį.  
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad daugiakalbystė yra žmonių ryšių priemonė, tiltas su kitomis 
kultūromis, dėl jos kitos šalys ir jų kultūra tampa prieinamesnės. Daugiakalbystė stiprina Europos 
tapatybę ir kultūrų mainus. Svarbu susipažinti su kitomis Europos Sąjungos kultūromis. Todėl 
gebėjimas laisvai bendrauti dviem kalbomis padėti lengviau kurti bendrą Europos tapatybę ir suprasti 
kitas Europos kultūras. ES turi užtikrinti glaudų ES ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą, siekiant 
sėkmingų mokymosi rezultatų. Be to, turi būti sukurta speciali daugiakalbystės skatinimo programa 
(pvz., skaitmeninės platformos, išplėtota programa „Erasmus+“ ir kt.). Šiuo požiūriu dabartinės 
Europos mokyklos gali būti pavyzdžiu. ES turėtų steigti daugiau tokių mokyklų ir aktyviai jas 
propaguoti. 
  

 
33. Rekomenduojame ES didinti informuotumą apie interneto ir skaitmeninimo pavojus jaunimui ir 

įvesti privalomą mokomąjį dalyką pradinėje mokykloje. ES turėtų sukurti priemones ir bendras 
mokymo erdves, kad jaunimas galėtų mokytis kartu.  
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad dabartinių šios srities iniciatyvų ar programų nepakanka. Be to, 
daugelis ES piliečių nežino apie esamas ES iniciatyvas šiose srityse. Vaikai per mažai žino apie interneto 
keliamus pavojus, todėl turėtume labiau stengtis ugdyti jaunąją kartą ir didinti jos informuotumą. 
 
 

34. Rekomenduojame ES dėti pastangas, kad technologijos taptų prieinamesnės vyresniajai kartai, 
skatinant programas ir iniciatyvas, pavyzdžiui, rengiant jų poreikiams pritaikytus užsiėmimus. ES 
turėtų užtikrinti teisę naudotis skaitmeninimu tiems, kas to pageidauja, ir pasiūlyti alternatyvų to 
nepageidaujantiems.   
 
Rekomenduojame tai todėl, kad ES turėtų užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių galimybes dalyvauti 
skaitmeniniame pasaulyje ir kad niekas nebūtų diskriminuojamas. Reikėtų kurti supaprastintas 
priemones atstovams tų kartų, kurios neturi patirties naudoti tam tikras technologijas, skatinant 
integraciją į šiandienos pasaulį. Rekomenduojame geriau skatinti jau esamas iniciatyvas, kad piliečiai 
žinotų apie šias galimybes. ES neturėtų diskriminuoti vyresnių žmonių kartos kompiuterinių priemonių 
naudojimo srityje. (Pastaba: tai reiškia, kad piliečiai turėtų turėti galimybę gyventi savo gyvenimą 
neprivalėdami naudotis interneto tinklu). ES turėtų organizuoti ir teikti nemokamą nuolatinę pagalbą 
vyresnio amžiaus žmonėms, kad jiems būtų sudarytos palankesnės sąlygos naudotis skaitmeninėmis 
priemonėmis. 
 
 
4.3 pokryptis „Kultūriniai mainai“ / 4.4 pokryptis „Švietimas aplinkos apsaugos klausimais“  
 

35. Rekomenduojame ES sukurti platformą, kurioje švietimo tikslais būtų teikiama mokomoji medžiaga 
klimato kaitos, tvarumo ir aplinkos klausimais. Tai turėtų būti pagrįsta faktais, ekspertų patikrinta 
ir pritaikyta kiekvienai valstybei narei informacija. Platforma 

● turėtų aprėpti mokymo medžiagą, skirtą įvairioms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, miesto 
ar kaimo vietovėse gyvenantiems, visų amžiaus grupių ir visų lygių išankstinio pasirengimo 
žmonėms; 

● turėtų veikti visose valstybėse narėse ir būti lengvai prieinama; 
● į jos įgyvendinimą turėtų būti įtrauktas skatinimo planas; tai turėtų būti daroma 

bendradarbiaujant su atitinkamomis įmonėmis; 
● galėtų būti naudojama kartu su finansavimo programa, kuria būtų remiamas informacijos 

naudojimas ir įgyvendinimas platformoje. Šiuo finansavimu taip pat turėtų būti remiamos 
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ekskursijos, skirtos parodyti aktualius pavyzdžius iš gyvenimo.  
 

Rekomenduojame tai dėl to, kad įvairaus amžiaus žmonėms reikia gauti faktais pagrįstą informaciją 
apie tai, kaip spręsti klimato kaitos, tvarumo ir aplinkos klausimus. Svarbios sąvokos, pvz., ekologinis 
pėdsakas, turi būti suprantamos visiems, ypač jaunimui, nes tai, ką išmokstame vaikystėje, mus lydi 
visą gyvenimą. Šios temos yra sudėtingos, o klaidingos informacijos gausu. Mums reikia patikimo 
šaltinio – ES turi patikimą reputaciją ir išteklius. Tai svarbu ir dėl to, kad valstybėse narėse žinių lygis ir 
galimybės gauti patikimos informacijos skiriasi. 
  
 

36. Rekomenduojame ES pirmenybę teikti tam, kad mainų programos būtų prieinamos visiems (visų 
amžiaus grupių, valstybių narių, išsilavinimo lygių ir skirtingų finansinių pajėgumų asmenims) ir 
sudaryti sąlygas sektorių, šalių, švietimo įstaigų, miestų ir įmonių mainams ar stažuotėms. ES turėtų 
būti atsakinga už fizinių ir skaitmeninių kultūrinių ir socialinių mainų visoje ES inicijavimą, 
tarpininkavimą ir finansavimą. ES turi aktyviai skatinti šias iniciatyvas, informuodama žmones, kurie 
dar nežino apie kultūrinių ir socialinių mainų programas. Konferencija dėl Europos ateities, kurios 
dalyviai buvo atrinkti atsitiktine tvarka, yra puikus Europos mainų pavyzdys. Norime daugiau 
panašių pavyzdžių, kaip ir mažesnio masto iniciatyvų, taip pat mainų sporto, muzikos, (socialinių) 
stažuočių ir kt. srityse. 
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad svarbu ugdyti bendrumo ir sanglaudos jausmą ir skatinti toleranciją 
visiems gražiems mūsų skirtumams arba skirtingoms perspektyvoms, taip pat ugdyti individualius 
įgūdžius. Tai sudarys sąlygas plėtoti draugystę, tarpusavio supratimą ir kritinį mąstymą. Norėtume 
skatinti visų mūsų bendruomenių narių, net ir tų, kurie iki šiol nedalyvavo tokiose iniciatyvose, 
aktyvumą. 
 

  
4.5 pokryptis „Kokybė, finansavimas ir galimybės gauti išsilavinimą“ / 4.6 pokryptis „Švietimo 
derinimas“  
 

37. Rekomenduojame visoms valstybėms narėms susitarti dėl patvirtinto minimaliojo pagrindinių 
dalykų švietimo standarto, pradedant nuo pradinės mokyklos, ir jį patvirtinti. Taip siekiama 
užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų vienodas galimybes gauti standartinės kokybės išsilavinimą, 
užtikrinant teisingumą ir lygybę. 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad: 

● nustačius minimalųjį standartą tėvai, mokytojai ir moksleiviai labiau pasitikėtų savo švietimo 
sistemomis, o kartu būtų išsaugota erdvė iniciatyvumui ir įvairovei.  

● Įgyvendinus mūsų rekomendaciją būtų sustiprinta bendra Europos tapatybė, puoselėjant 
artumą, vienybę ir bendrumo jausmą.  

● Įgyvendinus šią rekomendaciją būtų skatinamas glaudesnis mokyklų bendradarbiavimas ir 
mainai visoje ES, o tai pagerintų mokytojų ir mokinių santykius ir labai padėtų įgyvendinti 
mainų programas. 

 
 
 
 
 

38. Siekiant palengvinti ir sustiprinti Europos piliečių gebėjimą veiksmingai bendrauti, 
rekomenduojame mokyti anglų kalbos kaip pagrindinio dalyko pagal sertifikuojamą standartą visų 
ES valstybių narių pradinėse mokyklose.  
 
Rekomenduojame tai todėl, kad: 
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● taip būtų užtikrinta didesnė vienybė ir lygybė, nes padidėtų piliečių gebėjimas bendrauti 
tarpusavyje ir būtų remiama stipresnė bendra Europos tapatybė. 

● Tai suteiktų galimybę sukurti platesnę, lankstesnę ir prieinamesnę darbo rinką, kurioje piliečiai 
galėtų pasitikėti darbu ir bendrauti visose kitose valstybėse narėse, turėdami daugiau 
asmeninių ir profesinių galimybių. 

● Jei tai būtų įgyvendinta, per labai trumpą laiką būtų galima užtikrinti bendros Europoso kalbos 
vartojimą. 

● Bendros kalbos vartojimas paspartina keitimąsi informacija, o tai būtų naudinga 
bendradarbiavimui, galimybėms reaguoti į krizes, teikti humanitarinę pagalbą, suartinti 
Europą ir europiečius. 

 
5 veiklos kryptis. Etiška ir saugi skaitmeninė transformacija 
 

5.1 pokryptis „Skaitmenizacijos demokratizavimas“/5.2 pokryptis „Kibernetinis saugumas“ 
 

39. Rekomenduojame ES suteikti daugiau įgaliojimų kovoti su neteisėtu turiniu internete ir kibernetiniu 
nusikalstamumu. Rekomenduojame stiprinti Europolo ir (arba) Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centro pajėgumus, be kita ko:  

● didinti finansinius ir žmogiškuosius išteklius;  
● užtikrinti panašias bausmes visose šalyse;  
● pasiekti greitą ir veiksmingą vykdymo užtikrinimą. 

 
Rekomenduojame tai siekdami garantuoti laisvę internete, kartu užtikrinant, kad būtų baudžiama už 
diskriminaciją, piktnaudžiavimą ir priekabiavimą. Pritariame idėjai įsteigti Europos viešąją įstaigą, nes 
nenorime interneto platformų reguliavimo atiduoti tik privačioms įmonėms. Interneto platformos turi 
prisiimti atsakomybę už platinamą turinį, tačiau norime užtikrinti, kad jų interesai nebūtų svarbiausi. 
Turinio reguliavimas ir atsakingų asmenų baudžiamasis persekiojimas turi būti veiksmingi ir greiti, kad 
jie taip pat turėtų atgrasomąjį poveikį nusikaltėliams. 
  
 

40. Rekomenduojame ES investuoti į kokybišką ir novatorišką skaitmeninę infrastruktūrą (pvz., 
Europoje kuriamą 5G), kad būtų užtikrintas Europos savarankiškumas ir užkirstas kelias 
priklausomybei nuo kitų šalių ar privačių įmonių. ES taip pat turėtų skirti dėmesio investicijoms į 
nepakankamai išsivysčiusius ES regionus. 
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad skaitmeninė infrastruktūra atlieka labai svarbų vaidmenį Europos 
ekonomikoje ir Europoje palengvina kasdienį gyvenimą. Todėl Europai reikia aukštos kokybės 
skaitmeninės infrastruktūros. Jei Europa bus priklausoma nuo kitų, ji gali būti pažeidžiama dėl privačių 
įmonių arba užsienio šalių neigiamo poveikio. Todėl Europa turėtų investuoti į skaitmeninę 
infrastruktūrą, kad padidintų savo savarankiškumą. Taip pat svarbu užtikrinti skaitmeninę įtrauktį ir 
imtis veiksmų, kad mažiau skaitmeninėje srityje išsivystę regionai gautų investicijų.  
 
 

41. Rekomenduojame ES visose Europos mokyklose skatinti švietimą apie melagingas naujienas, 
dezinformaciją ir saugumą internete. Reikėtų remtis geriausios praktikos pavyzdžiais iš visos ES. ES 
turėtų įsteigti organizaciją, kuri konkrečiai skatintų šį darbą ir teiktų rekomendacijas švietimo 
sistemoms. Ji taip pat turėtų skatinti neformalųjį švietimą, naujoviškus ir kūrybiškus mokymo 
metodus (pvz., dalyvaujamuosius žaidimus). 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad mokykloje svarbu rengti pamokas apie saugumą internete ir 
skaitmeninį raštingumą (kovoti su apgavystėmis internete, klaidinga informacija ir t. t.), kad visi galėtų 
apsisaugoti nuo grėsmių internete. Svarbu orientuotis į jaunuolius, nes internete jiems kyla labai 
didelė grėsmė. Mokyklos taip pat gali bendrauti su tėvais skatindamos gerąją patirtį. Šie kursai gali 
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būti grindžiami geriausios patirties pavyzdžiais iš visos Europos (pvz., Suomijos), tačiau jie taip pat gali 
būti pritaikomi kiekvienos šalies poreikiams. 
 
 
5.3 pokryptis „Duomenų apsauga“ 
 

42. Rekomenduojame toliau riboti duomenų milžinų vykdomą netinkamą duomenų naudojimą – geriau 
užtikrinti BDAR (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) vykdymą ir sukurti labiau 
standartizuotus mechanizmus visoje ES, taip pat užtikrinti, kad jo laikytųsi ES veiklą vykdančios ne 
Europos įmonės. Gerinant padėtį reikėtų aiškiai, trumpai ir nedviprasmiškai paaiškinti naudojimo 
sąlygas, teikti daugiau informacijos apie tai, kaip ir kas duomenis naudos, vengiant numatytojo 
sutikimo pakartotinai naudoti ir perparduoti duomenis. Turėtų būti užtikrinama, kad piliečiui 
paprašius duomenys būtų visam laikui ištrinti. Taip pat reikėtų padėti užtikrinti, kad būtų nuosekliai 
laikomasi reikalavimų, susijusių su asmenų profiliavimu remiantis jų veikla internete. Siūlome dviejų 
rūšių sankcijas: bendrovės apyvartai proporcingą baudą ir bendrovės veiklos apribojimus. 
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad šiuo metu trūksta skaidrumo nustatant, kokie duomenys renkami, 
kaip jie tvarkomi ir kam parduodami. Turime dar labiau apriboti duomenų milžinų piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi ir užtikrinti, kad piliečiai, duodami sutikimą tvarkyti duomenis, būtų gerai 
informuoti. 
  

 
43. Rekomenduojame sukurti nepriklausomą visos ES agentūrą, kuri turėtų aiškiai apibrėžti 

nesankcionuotą elgesį (pvz., brukalą) ir parengti gaires bei mechanizmus, kaip piliečiai galėtų 
atsisakyti dalyvauti teikiant duomenis ir juos atšaukti, ypač iš trečiųjų šalių. Ji turi būti įgaliota 
nustatyti ir bausti sukčiautojus bei reikalavimų nesilaikančias organizacijas. Ji turėtų siekti užtikrinti, 
kad ES veikiantys ne ES įsisteigę subjektai laikytųsi ES reglamentų. Ją finansuotų ES institucijos, o 
sudarytų mišri nepriklausomų įstaigų taryba (t. y. universitetų ekspertai ir specialistams 
atstovaujantys subjektai). Jai pirmininkaujama būtų rotacijos principu. Siūlome dviejų rūšių 
sankcijas: įmonių apyvartai proporcingą baudą ir įmonių veiklos apribojimus. 
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad nėra tvirtus įgaliojimus turinčios centrinės agentūros, galinčios padėti 
piliečiams, kai jiems kyla problemų ir reikia pagalbos, konsultacijų ar paramos. Nėra aiškių ir privalomų 
taisyklių, kurių įmonės turėtų laikytis, o sankcijos įmonėms arba netaikomos, arba nereikšmingos.  
 
 

44. Rekomenduojame sukurti ES sertifikavimo sistemą, kuri skaidriai atspindėtų Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (BDAR) laikymąsi ir padėtų užtikrinti, kad informacija apie duomenų apsaugą 
būtų pateikiama prieinamai, aiškiai ir paprastai. Šis sertifikatas būtų privalomas ir matomas 
interneto svetainėse ir platformose. Sertifikatą turėtų išduoti galbūt esamas arba specialiai sukurtas 
nepriklausomas Europos lygmens sertifikuotojas, nesusijęs su nacionalinėmis vyriausybėmis ar 
privačiuoju sektoriumi. 
 
Rekomenduojame tai padaryti dėl to, kad šiuo metu trūksta ar visai nėra skaidrumo skelbiant, ar 
kiekviena įmonė tinkamai saugo duomenis, o naudotojai ir (arba) klientai negali priimti pagrįstų 
sprendimų. 
 
  

 
45. Rekomenduojame geriau paaiškinti BDAR (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) ir gerinti su juo 

susijusią komunikaciją ir parengti standartinį tekstą dėl atitikties paprasta ir aiškia, visiems 
suprantama kalba. Šiame tekste turėtų būti pateikta pagrindinė mintis ir (arba) pagrindiniai 
principai. Sutikimo suteikimo procesas turėtų būti vizualesnis (pvz., tai galėtų būti programėlė, kuria 
prašoma aiškaus leidimo dėl prieigos prie telefono). Kartu turėtų būti vykdoma informavimo 
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1-asis Europos piliečių forumas. „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė 

transformacija“ 

kampanija (įskaitant per televiziją) ir nuosekliai rengiami privalomi kursai (bent tiems, kurie dirba 
su duomenimis) ir konsultacijos visiems, kam reikia pagalbos. 
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad šiuo metu Bendrojo duomenų apsaugos reglamento formuluotė yra 
pernelyg neaiški ir techninė, informacijos kiekis didžiulis ir prieinamas ne visiems. Be to, komunikacija 
skirtingose šalyse nevienoda ir į ją dažnai neįtraukiamos įvairios visuomenės grupės, daugiausia 
vyresnio amžiaus ir neskaitmeninės aplinkos žmonės. 
 
 
5.4 pokryptis „Sveika gyvensena“ 
 

46. Rekomenduojame ES melagingų naujienų problemą spręsti dvejopai: 
● teisės aktais, įpareigojančiais socialinės žiniasklaidos įmones įdiegti mašininio mokymosi 

algoritmus, kurie gali padėti nustatyti informacijos patikimumą socialiniuose tinkluose bei 
naujose žiniasklaidos priemonėse ir parūpinti naudotojui patikrintos informacijos šaltinius. 
Rekomenduojame, kad ekspertai kontroliuotų algoritmus ir užtikrintų tinkamą jų veikimą; 

● taip pat rekomenduojame diegti skaitmeninę platformą, kurioje tradicinės žiniasklaidos 
(pvz., televizijos, spaudos, radijo) informacija vertinama nepriklausomai nuo politinių ir 
ekonominių interesų, o piliečiai informuojami apie naujienų kokybę netaikant jokios 
cenzūros. Platforma turėtų būti atvira visuomenės kontrolei ir atitikti aukščiausius 
skaidrumo standartus, o ES turėtų užtikrinti, kad specialus finansavimas būtų naudojamas 
numatytiems tikslams. 

 
Rekomenduojame tai dėl to, kad reikia spręsti įvairių rūšių žiniasklaidos klausimus, ir  manome, kad 
sankcijos arba turinio pašalinimas gali paskatinti cenzūrą ir pažeisti saviraiškos bei spaudos laisvę. 
Rekomenduojame ekspertams tikrinti ir stebėti tinkamą algoritmo veikimą, kad jis veiktų gerai. 
Galiausiai rekomenduojame, kad platforma būtų nepolitinė ir nepriklausoma, kad būtų  užtikrintas 
skaidrumas ir saviraiškos laisvė. Be to, kadangi visiškai pašalinti melagingų naujienų neįmanoma, 
piliečiams suteikus šias priemones bus galima sumažinti jų poveikį Europoje. 
  
 

47. Rekomenduojame ES įgyvendinti įvairius veiksmus, kad būtų užtikrintas tinkamas naudojimasis 
internetu: 

● visų pirma, ES turi spręsti infrastruktūros ir prietaisų, dėl kurių piliečiai negali naudotis 
internetu, trūkumo problemą.  

● Taip pat rekomenduojame ES raginti valstybes nares visoms amžiaus grupėms rengti 
mokymus apie internetą ir su juo susijusią riziką. Tai būtų galima padaryti į mokyklų 
programas įtraukiant pamokas vaikams ir jaunimui, kuriant įvairias programas ir mokymo 
programas, skirtas suaugusiems ir vyresnio amžiaus piliečiams. Dėl šių pamokų turinio 
Europos lygmeniu turėtų nuspręsti nepriklausomų ekspertų grupė.  

● Galiausiai reikalaujame, kad ES imtųsi visų būtinų priemonių siekdama užtikrinti, kad 
vykdant visuomenės skaitmeninimą nebūtų palikti nuošalėje vyresnio amžiaus žmonių ir 
kad pagrindinėmis paslaugomis būtų galima naudotis asmeniškai.  

● ES turėtų užtikrinti, kad valstybės narės skirtas lėšas naudotų numatytiems tikslams. 
 
 
Rekomenduojame tai todėl, kad kai kuriose Europos vietovėse trūksta infrastruktūros ir aparatinės 
įrangos (pvz., prietaisų), todėl prieš vykdant piliečių informavimą reikia užtikrinti ryšį; žinome, kad yra 
tam tikrų regionų ir profilių, kurių interneto prieiga yra ribota. Rekomenduojame pamokas vaikų 
skaitmeniniam raštingumui užtikrinti, taip pat įtraukti kitas programas, kurios padėtų vyresnio amžiaus 
kartoms dalyvauti skaitmeninėje transformacijoje, ir tinkamai užtikrinti, kad vykdant skaitmeninę 
transformaciją nebūtų varžomos vyresnio amžiaus gyventojų teisės. 
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1-asis Europos piliečių forumas. „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė 

transformacija“ 

48. Rekomenduojame Europos Sąjungai skatinti piliečių švietimą kiekvienoje valstybėje narėje, gerinant 
jų kritinį mąstymą, skatinant išsaugoti skeptiškumą ir tikrinti faktus, siekiant išmokyti juos 
nepriklausomai įvertinti konkrečios informacijos patikimumą. Tai turėtų būti įgyvendinama 
konkrečiose pagrindinio ugdymo pamokose ir taip pat siūloma kitose viešosiose erdvėse visų 
amžiaus grupių piliečiams, kurie nori gauti naudos iš šio mokymo. ES turėtų užtikrinti, kad valstybės 
narės skirtas lėšas naudotų numatytiems tikslams. 
 
Rekomenduojame tai, nes manome, kad visiškai pašalinti melagingų naujienų neįmanoma, todėl šis 
mokymas padės piliečiams patiems jas atpažinti. Taip bus sumažintas melagingų naujienų poveikis 
visuomenei ir patiems piliečiams. Be to, asmenys įgytų daugiau savarankiškumo ir nebūtų tokie 
priklausomi nuo institucijų, kai reikia gauti patikimą informaciją.  
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1-asis Europos piliečių forumas. „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė 

transformacija“ 

I priedas. Kaip buvo rengiamos rekomendacijos? 

A. 3-iosios sesijos apžvalga  

 

· Pasisveikinimas ir darbotvarkė 

· Platformos indėlis 
· Tikslų ir eigos 
paaiškinimas · 

· Gairių pavertimas 

rekomendacijomis · 

· Darbas, susijęs su pagrindiniais 
Konferencijos plenarinės sesijos 

pranešimais · 

· Piliečiai perskaito gaires ir nustato 

prioritetus · 
· Klausimai ekspertams ir faktų 

tikrintojams, 
jų atsakymai · 

· Kitų pogrupių grįžtamasis ryšys 

ir rekomendacijų rengimo pabaiga· 

· Balsavimas dėl rekomendacijų · 
· Pabaigos žodis · 

· Galutinis pagrindinių idėjų 
suformulavimas · 

· Piliečiai pradeda 

gairių pagrindu 

kurti rekomendacijas · 

PLENARINĖ 
SESIJA

ATVIRAS 
FORUMAS

POGRUPIO 
SESIJA 

Pasisveikinimas ir pasirengimas 
Prioritetinių gairių nustatymas 
Gairių pavertimo 

rekomendacijomis pradžia 

Gairių pavertimas 
rekomendacijomis 
Baigiamos rengti rekomendacijos 

Darbas, susijęs su pagrindiniais 
Konferencijos plenarinės sesijos 

pranešimais 
Balsavimas dėl rekomendacijų 

   

 

  

 

3-IOJI SESIJA 
 

                1 DIENA 2 DIENA 3 DIENA 
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B. Rekomendacijos parengimo schema  
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C. Išsami rekomendacijų rengimo eiga 

2022-02-25, penktadienis 

1-oji plenarinė sesija 

- Tikslas: forumo dalyviams susirinkti, pasisveikinti, pasirengti 3-iajai sesijai 
- Pasisveikinimas, suteikiamas žodis piliečiams, naujausia platformos informacija, 

savaitgalio darbotvarkė, sesijos darbo metodikos pristatymas. 

1-asis atviras forumas 

- Tikslas: nustatyti prioritetines gaires 
- Gairių skaitymas ir neformalios diskusijos plenarinėje sesijoje bei plenarinės sesijos 

fojė (be vertimo žodžiu), prioritetinių gairių nustatymas naudojant lipdukus, 
Kiekvienas pilietis gavo penkiasdešimt lipdukų (1-ai krypčiai – 10 ryškiai rožinės 
spalvos, 2-ai krypčiai – 10 oranžinės spalvos, 3-iai krypčiai – 10 žalios spalvos, 4-ai 
krypčiai – 10 mėlynos spalvos, 5-ai krypčiai – 10 raudonos spalvos) ir kiekvienoje 
kryptyje galėjo pirmenybę teikti iki dešimties gairių.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

5 veiklos 
kryptis.  
Etiška ir saugi 
skaitmeninė 
transformacija 

 

5.1 pokryptis. 
Skaitmeninimo 
demokratizavim
as 

3 veiklos 
kryptis.  
Teisinga 
visuomenė 

 
 
 

3.1 pokryptis. 
Socialinė 
apsauga 

4 veiklos 
kryptis. 
Mokymasis 
Europoje 

 
 

4.1 pokryptis. 
Europinė 
tapatybė 

1 veiklos 
kryptis.  
Darbas 
Europoje 

 
 

1.1 pokryptis. 
Darbo rinka 

 2 veiklos 
kryptis.   
Ekonomika 
ateičiai 
 
 

2.1 pokryptis. 
Inovacijos ir 
Europos 
konkurencingu
mas 
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1 pogrupio darbas 

- Tikslas: pradėti gairių pagrindu kurti rekomendacijas 

2022-02-26, šeštadienis 

2 pogrupio darbas 

- 1 tikslas: gairių pagrindu sukurti rekomendacijas 
- Buvo laikomasi tos pačios metodikos kaip ir 1 pogrupio darbe. 

- 2 tikslas: teikti grįžtamąjį ryšį kitiems tos pačios krypties pogrupiams ir (arba) jį gauti. 
- 3 tikslas: teikti grįžtamąjį ryšį kitų krypčių pogrupiams ir (arba) jį gauti. 

- Toliau taikoma ta pati metodika. 
- 4 tikslas: baigti rengti rekomendacijas 

- Šio galutinio etapo metu buvo bandoma integruoti kitų pogrupių atsiliepimus ir faktų 
tikrinimo rezultatus. Pogrupiai baigė rengti savo rekomendacijas. 

 

2022-02-27, sekmadienis 

2-asis atviras forumas 

- Tikslas: plėtoti pagrindines Konferencijos plenarinės sesijos idėjas 
- 20 forumo atstovų Konferencijos plenarinėje sesijoje, rengdami pagrindines idėjas, 

dirbo ir tarp sesijų. Šiuo tikslu jie apklausė kitus dalyvius, pasistengė užfiksuoti šias 
idėjas, kad galėtų paprastai perteikti forumo išvadas. Pagrindinės idėjos turėtų 
atspindėti rekomendacijas ir jų pagrindimą. 

2-oji plenarinė sesija 

- Tikslas: balsuoti dėl rekomendacijų 

Instrukcijos dalyviams: 

 

1. Paspauskite mygtuką planšetėje 

 

2. Nuskaitykite QR kodą, 

atsidarykite formos sąsają su 

krypties rekomendacijomis 

 

3. Patikrinkite savo asmens 

identifikavimo numerį (PIN 

kodą) kitoje planšetės pusėje 
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4. Įveskite į formą savo PIN kodą 
 

 

5. Spauskite ženklą „nykštys 

aukštyn“ arba „nykštys žemyn“, 

balsuokite už kiekvienos 

krypties kiekvieną 

rekomendaciją ir pateikite 

 
 
 
 
 
 
6. 70 proc. ar daugiau balsų 
surinkusios rekomendacijos yra 
priimamos. 
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II priedas. Ekspertų ir faktų tikrintojų indėlis į faktų tikrinimo procesą 

Ekspertų ir faktų tikrintojų indėlį koordinavo vadinamasis žinių ir informacijos centras (KIC), kurį 
sudaro bendrojo sekretoriato ir svarstymų grupės nariai. Kai dalyviai, tarpininkai, stebėtojai ar 
dalyvaujantys ekspertai nustatydavo, kad reikia faktinio paaiškinimo, apie tai buvo pranešama žinių ir 
informacijos centrui, o šis klausimą persiųsdavo atitinkamam ekspertui ir (arba) faktų tikrintojui. 

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

Ekspertai ir faktų tikrintojai buvo raginami atsakyti kuo greičiau ir kuo aiškiau, kad tarpininkas galėtų 
perduoti atsakymą dalyviams žinių ir informacijos centrui pritarus. Buvo pakviesti toliau nurodyti 
ekspertai; ne visi gavo klausimų, keletas iš jų galėjo prisidėti prie kelių veiklos krypčių darbo.  

Vietoje esančių ir internetu pasiekiamų ekspertų sąrašas: 

1 veiklos krypties ekspertai Darbas Europoje 

● Barbara Gerstenberger, EUROFOUND Profesinio gyvenimo skyriaus vadovė 

● Massimiliano Mascherini, EUROFOUND Socialinės politikos skyriaus vadovas ad interim 

● Sebastian Heidebrecht, (taip pat 5 veiklos krypties) Vienos universiteto Europos integracijos 
studijų centro (EIF) docentas 

● Leonie Westhoff, Europos politikos studijų centro (CEPS) asocijuotoji tyrėja 

2 veiklos krypties ekspertai Ekonomika ateičiai 

● Daniel Gros, Europos politikos studijų centro (CEPS) valdybos narys ir garbės narys 

● Allesandro Giovannini, Europos Centrinio Banko Tarptautinių ir Europos santykių generalinio 
direktorato grupės vyriausiasis ekonomistas 

● Gianluca Sgueo (taip pat 5 veiklos krypties), Briuselio valdymo mokyklos (BsoG) vyresnysis 
bendradarbis, profesorius 

3 veiklos krypties ekspertai Teisinga visuomenė 

● John Hurley, laikinai einantis EUROFOUND Užimtumo skyriaus vadovo pareigas 

● Nicolas Defaye, Europos darbo šeimoje ir priežiūros namuose federacijos politikos pareigūnas  

● Paul Ginnell, Airijos Europos kovos su skurdu tinklo (EAPN) direktorius 

● Elizabeth Gosme, Europos Sąjungos šeimų organizacijų konfederacijos (COFACE) direktorė 

4 veiklos krypties ekspertai Mokymasis Europoje 

● Jimmy Jamar, „Europa Nostra“ generalinis sekretorius 

● Charis Hughes, „Léargas“ (Airijos nacionalinės „Erasmus+“ agentūros) vyresnioji ryšių ir 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
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poveikio tyrimų pareigūnė 

● Jemma Lee, „Léargas“ (Airijos nacionalinės „Erasmus+“ agentūros ) vyresnioji paramos ir 
vystymosi pareigūnė 

● Amélia Veiga, Porto universiteto docentė 

● Andrea Lapegna, Mokymosi visą gyvenimą platformos komunikacijos ir kampanijos 

koordinatorė 

● Altheo Valentini, bendrovės „All Digital“ valdybos pirmininkas 

● Giuseppina Tucci,   Europos moksleivių sąjungų organizacinio biuro (OBESSU) generalinė 
sekretorė 

● Selina McCoy, Ekonomikos ir socialinių tyrimų instituto (ESRI) mokslinė bendradarbė ir 
Dublino Trejybės kolegijos profesorė 

● Gabriela Martinez Sainz, Dublino universitetinio koledžo Ad Astra bendradarbė ir docentė 

5 veiklos krypties ekspertai Etiška ir saugi skaitmeninė transformacija 

● Rosanna Fanni, Europos politikos studijų centro (CEPS) asocijuotoji mokslo darbuotoja ir 
skaitmeninio forumo koordinatorė 

● Bart Preneel, Leveno katalikiškojo universiteto Kompiuterių saugumo ir pramonės 
kriptografijos tyrėjų grupės vadovas 

● Vasiliki Artinoupoulou, Atėnų Panteiono socialinių ir politikos mokslų universiteto 
Sociologijos katedros kriminologijos dėstytoja  

 

  

https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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III priedas. Kitos rekomendacijos, kurios buvo svarstomos ir kurioms forumas nepritarė 
 

3 veiklos kryptis. Teisinga visuomenė 
 
3.2 pokryptis „Lygios teisės“ 
 
Rekomenduojame, kad ES sukurtų mažumų teisių stebėsenos ir įgyvendinimo užtikrinimo 
mechanizmą (pvz., portalą ar biurą, kuriam žmonės galėtų teikti skundus).  
 
Rekomenduojame tai, nes manome, kad kiekvienas asmuo gali pareikšti nuomonę ir turi teisę prašyti 
pagalbos ir ją gauti. Toks biuras yra būtinas siekiant sumažinti įtampą tarp gyventojų mažumų ir 
daugumos. 
 
 
3.3 pokryptis „Sąžiningumas“ / 3.4 pokryptis „Galimybės sportuoti“ 
 
Rekomenduojame, kad ES didintų informuotumą apie fizinį aktyvumą pasitelkdama kaip pavyzdžius 
visuomenės veikėjus (pvz., Parlamento renginiuose turėtų būti tam tikro fizinio aktyvumo ar kelių 
minučių pertraukėlių, skirtų tempimo pratimams, pasivaikščiojimui ar šuoliukams). 
 
Rekomenduojame tai padaryti, nes visuomenės veikėjų dalyvavimas fizinio aktyvumo srityje padidins 
informuotumą. 
 

 
5 veiklos kryptis. Etiška ir saugi skaitmeninė transformacija 
 
5.3 pokryptis „Duomenų apsauga“ 
 

Rekomenduojame sukurti žiniatinklio identifikatorių, kuriame būtų saugomi asmens ir neskelbtini 
duomenys ir kuriuo galėtų naudotis tik valdžios institucijos ir policija. Interneto platformos ir 
pardavėjai naudos su žiniatinklio identifikatoriumi susietą interneto kodą ir konkrečiai veiklai 
reikalingus duomenis. Dalijimosi duomenimis per šį identifikatorių numatytasis nustatymas turėtų 
būti be sutikimo. Duomenys turėtų būti teikiami tik tiesiogiai susijusioms šalims, o ne trečiajai šaliai. 
Jei duomenys perduodami trečiajai šaliai, piliečiui turėtų būti suteikta galimybė lengvai atsisakyti 
teikti duomenis. Duomenys turėtų būti prieinami tik ribotą laikotarpį arba konkrečiam sandoriui. 
Leidimas naudoti duomenis turėtų turėti nustatytą galiojimo datą arba turėtų būti aiškiai apibrėžta, 
kokių veiksmų gali imtis šiuos duomenis turinti bendrovė. 
 
Rekomenduojame tai dėl to, kad šiuo metu įmonės gali rinkti visus duomenis, įskaitant asmens ir 
neskelbtinus duomenis, ir juos naudoti daugeliu tikslų, jų konkrečiai neatskleisdamos. Taigi dalyviai 
gauna daugiau informacijos nei jiems iš tikrųjų reikia, kad galėtų teikti paslaugas, todėl gali perparduoti 
arba pakartotinai naudoti kitus duomenis be mūsų sutikimo. Tuo pat metu bus užtikrinta interneto 
naudotojų atskaitomybė, kartu išsaugant jų santykinį anonimiškumą.  
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IV priedas. Gairių grupės 
 
1 veiklos kryptis. Darbas Europoje 

 

01 pogrupis (1.1. Darbo rinka) 

1. 1.1.1.1: proaktyvi ES ekonomikos politika siekiant geriau kontroliuoti globalizaciją. 

2. 1.1.1.2: turėtų būti priimta „Magna Carta“, kurioje būtų reglamentuojamos visos pagrindinės 

darbo srities temos. 

3. 1.1.1.3: ES reglamentų įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu kelia problemų. 

4. 1.1.2.2: neturi būti pernelyg ribojama laisvė užsiimti verslu. 

5. 1.1.2.4: teisė į darbą visiems. 

6. 3 gairių grupė. 1.1.2.1: turėtų būti suderintos darbuotojų teisės ir darbo sąlygos. 1.3.1.4: 

stengtis išlaikyti europietiškus aukštesnius darbo organizavimo ir darbuotojų teisių kokybės 

standartus. 1.3.1.7: geriau koordinuoti Europos šalių darbo politiką.  

7. 3.2.3.2:  rekomenduojame Europos Sąjungai įsteigti instituciją, kuri stebėtų darbo sąlygas 

visose valstybėse narėse. 

8. 1.1.3.1: remti profesinių sąjungų kūrimą. 

9. 4 gairių grupė [1.1.4: profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra]. 1.1.4.2: būtina gerinti 

(vaikų ir pagyvenusių žmonių) priežiūrą, kad būtų galima geriau derinti profesinį ir asmeninį 

gyvenimą.  1.1.4.5: negalima ignoruoti kitų rūšių šeimų. Tai pasakytina ir apie šeimas, kurios 

rūpinasi neįgaliaisiais. 1.1.4.1: reikia panaikinti atotrūkį tarp viešojo ir privačiojo sektorių. 

1.1.4.4: ES gairės turėtų būti kuo skubiau įgyvendintos nacionalinėje teisėje. 

10. 2 gairių grupė [1.1.5: ES socialinių teisių veiksmų planas]. 1.1.5.1: veiksmų planas turėtų būti 

teisiškai privalomas, kad nacionalinės vyriausybės būtų įpareigotos jį įgyvendinti. 1.1.5.2: 

daugiau informacijos piliečiams apie šiuos sprendimus.  

11. 3 gairių grupė. 1.1.2.3: ES turėtų nustatyti europinį minimalųjį darbo užmokestį - 3.2.3.1: 

rekomenduojame Europos Sąjungai toliau stengtis, kad būtų patvirtintas visos Europos 

minimalusis darbo užmokestis. 1.1.7.3: prieš nustatydama visuotines bazines pajamas, ES 

turi nustatyti minimalųjį darbo užmokestį. 

12. 3.2.5.4: rekomenduojame ES sutelkti dėmesį į standartinio darbo laiko per savaitę 

(trumpesnio ir vienodo) nustatymą, kad būtų užtikrintas geresnis ir vienodas požiūris į 

Europos piliečius ir jų šeimas. 

 

06 pogrupis (1.2. Jaunimas ir užimtumas) 

13. 1.2.1.1: siūlome suteikti gimnazijos moksleiviams galimybę įgyti įvairios patirties įvairiose 

darbo aplinkose ir (arba) socialiniuose projektuose, kad jie įgytų žinių apie darbo rinką. 

Vėlesniame studijų etape siūlome sutelkti dėmesį į patirtį, susijusią su jų interesais ir 

mokymu. Taip jie sužinos apie atsakomybės svarbą ir įgys žinių apie galimas ateities 

perspektyvas, taip pat išmoks gerbti įvairią profesinę veiklą. 

14. 4 gairių grupė. 1.2.1.2: siūlome skatinti įmones ir organizacijas teikti galimybes atlikti 

stažuotes, suteikiant joms mokesčių ir (arba) kitas lengvatas. 1.2.5.1: atokiose vietovėse 

vietos mokyklos, vyriausybės, organizacijos ir įmonės turi glaudžiai bendradarbiauti ir skatinti 

supratimą, jog tokios stažuotės taip pat yra veiksmingos. 3.3.4.1: skatinti galimybes gauti 
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pirmąjį darbą ir stažuotes, susijusias su profesiniu mokymu ir aukštuoju mokslu. 1.3.3.6: kurti 

programas, skirtas suartinti jaunimą ir įmones. 

15.  1.2.3.1: švietimas turi būti geriau pritaikytas prie kintančių darbo rinkos poreikių. Todėl 

mokytojai turi geriau suprasti šiuos poreikius. Poreikiams nustatyti siūlome rengti reguliarias 

politikos, švietimo ir verslo atstovų konsultacijas. 

16. 3 gairių grupė. [1.2.2: darbo rinkai reikalingų neskaitmeninių įgūdžių ir socialinių gebėjimų 

praradimas.] 1.2.2.1: socialiniai gebėjimai yra šie: išmokti bendrauti su kitais, juos išklausyti, 

ugdyti toleranciją, skatinti dialogą, atsparumą, supratimą, pagarbą kitiems ir kitų įvertinimą. 

1.2.2.2: mokytojų mokymas. Visų pirma mokytojai turi žinoti apie šiuos socialinius įgūdžius ir 

sugebėti padėti jaunimui jų įgyti. Mokytojų mokymas. 1.2.2.4: jaunimą reikia skatinti būti 

nepriklausomą visuomenėje. Todėl jis turi būti raginamas nuolat savarankiškai mokytis, 

kritiškai mąstyti ir išlikti smalsus. Turi būti įtraukiami visi visuomenės sluoksniai. 

17. 1.2.2.3: humanitariniai mokslai, pvz., klasikinė literatūra ir etika, turi būti vėl dėstomi šalyse, 

kuriose jie nebedėstomi. 

18. 3 gairių grupė. 1.2.3.2: turėtų būti geriau suderintas abipusis diplomų pripažinimas ir 

mokymo standartizavimas ES. 3.3.3.2: ES akademiniai laipsniai turėtų būti patvirtinami visose 

ES šalyse. 2.1.2.2: rekomenduojame, kad profesinės kvalifikacijos (pvz., licencijos) būtų 

visiškai perkeliamos ir pripažįstamos visose ES valstybėse narėse. 

19. 3 gairių grupė. [1.2.4: kokios pamokos ateičiai, susijusios su mokymų, stažuočių ir galimybių 

patekti į darbo rinką praleidimu dėl COVID-19 krizės, kuri padarė didesnį poveikį jaunimui ir 

pažeidžiamiausiems visuomenės atstovams.] 1.2.4.1: pasiūlymas atnaujinti programas, kurios 

jau buvo vykdomos prieš pandemiją: deja, kai kurios ES svetainėje pateiktos nuorodos į šias 

programas yra pasenusios. Europos institucijos taip pat turėtų sukurti programas 

jaunesniems nei 18 metų asmenims. 1.2.4.2: ES turėtų geriau informuoti apie įvairias jos 

vykdomas atsigavimo po pandemijos programas, pvz., programą ALMA. 1.2.4.3: dėl 

pandemijos jaunimas turi mažiau galimybių dirbti kitose valstybėse narėse. Todėl turime 

pagreitinti skaitmeninių programų diegimą, kad būtų skatinami tokie mainai. 

20. 1.2.4.4: reikėtų kuo labiau sumažinti neigiamas pasekmes, kurių patiria studentai, 

pratęsiantys studijas todėl, kad negalėjo atlikti stažuotės. Neigiamų pasekmių pavyzdžiai: 

išlaidos, studijų atnaujinimas, patekimo į darbo rinką atidėjimas.  

21. 1.2.4.5: vyriausybės turi sugebėti greičiau ir lanksčiau reaguoti į susidariusias ypatingos 

skubos aplinkybes, pavyzdžiui, krizę. Siūlome pasimokyti iš patirties ir parengti naujus 

scenarijus, kad kitą kartą kilus ypatingos skubos atvejui būtų reaguojama lanksčiau (kiek tai 

susiję su darbu, švietimu ir kt.).  

 

15 pogrupis (1.3. Skaitmenizacija darbe) 

22. 5 gairių grupė. 1.3.1.1: stengtis išsaugoti darbo vietas Europoje. 1.3.1.2: nustatyti paskatas ir 

parengti teisės aktų projektus, kurie padėtų išlaikyti darbo vietas ES / Europos šalyse 

remiantis pripažinta europietiška kokybe. 1.3.1.5: skatinti Europos įmones prisiimti didesnę 

socialinę atsakomybę išlaikant savo būstines Europoje. 1.3.1.8: įvertinti, kiek darbo vietų gali 

būti kasmet perkeliama į ne Europos šalis. 1.3.1.6: kraštutiniu atveju apmokestinti veiklos 

perkėlimą. 

23. 1.3.1.3: stengtis pasiekti tarptautiniu lygmeniu palyginamą darbo užmokesčio lygį šalyse 

gamintojose. 
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24. 5 gairių grupė. 1.3.2.1: suderinti pažangių darbo modelių reglamentavimą Europos lygmeniu 

ir tikrinti, kaip jo laikomasi. 1.3.2.8: suderinti pažangių darbo modelių reglamentavimą 

Europos lygmeniu ir tikrinti, kaip jo laikomasi darbo vietose. 1.3.2.5: suderinti pažangius 

darbo modelius Europos lygmeniu, nustatant darbo valandas, pasiekiamumą, poilsį (teisę 

atsijungti), taip pat tikrinti, kaip laikomasi taisyklių. 1.3.2.6: suderinti ir patikrinti 

pasiekiamumą ekstremaliųjų situacijų atveju, net ir per atostogas. 1.3.2.7: suderinti pažangių 

darbo modelių reglamentavimą Europos lygmeniu ir stengtis išvengti pagal pažangius darbo 

modelius dirbančių darbuotojų atskirties nuo socialinio gyvenimo. 

25. 3 gairių grupė. 1.3.2.2: leisti darbuotojams patiems nuspręsti, kaip organizuoti darbą 

namuose (pvz., šeimoms su vaikais). 1.3.2.4: parengti sutartis, nustatant aiškias ir 

standartizuotas sąlygas, nurodant, kurios užduotys turi būti atliekamos namuose, o kurios – 

ne. 4.2.3.1: rekomenduojame skatinti rengti apskritojo stalo diskusijas su mokyklomis, 

įmonėmis, politikais, sveikatos ministerija, psichologais, sociologais ir įstatymais 

reglamentuoti švietimą ir darbą internetu. 

26. 1.3.2.3: sutrumpinti darbo laiką ir padaryti jį veiksmingesnį pasitelkiant technologijas.  

27. 1.3.3.7: kurti naujas darbo vietas platformų valdymo srityje. 

28. 4 gairių grupė. 1.3.3.8: kurti į pensiją išėjusiems žmonėms skirtas skaitmenines mainų 

platformas. - 1.3.3.9: skatinti skaitmenizaciją darbuotojų perkvalifikavimo tikslais (pvz., 

motinystės atveju). 1.3.3.10: įvairiu turiniu praturtinti skaitmenines mokymo platformas 

įvairiose žinių srityse. 1.3.3.11: sukurti įvairias platformas pagal temas ir užtikrinti, kad jomis 

būtų lengva naudotis. 

 

 

2 veiklos kryptis. „Ekonomika ateičiai“ 

 

02 pogrupis (2.1. Inovacijos ir Europos konkurencingumas) 

29. 2.1.1.1: rekomenduojame ES investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų kuriamos 

arba naujos medžiagos ir ištekliai, arba tokios medžiagos ir ištekliai, kurių aplinkosauginis 

pėdsakas būtų kuo mažesnis.  

30. 5 gairių grupė. [2.2.1. Mūsų gamybos metodai pernelyg taršūs. Kaip pakeisti mūsų gamybos 

būdus, kad jie būtų etiškesni?] 2.2.1.4: parengti greito poveikio veiksmus trumpuoju 

laikotarpiu. 2.2.1.1: siūlome naujas gamybos būdus reglamentuojančias taisykles (dėl 

produktų gyvavimo ciklo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, prisitaikymo prie 

gyvosios sistemos ribų), įskaitant subsidijas įmonėms, norinčioms plėtoti ekologiškus 

gamybos būdus, skatinti. 2.1.1.4: rekomenduojame teikti didesnę paramą įmonėms, kurios 

investuoja į gamybos proceso aplinkos apsaugos sąnaudų mažinimą ir į aplinkos požiūriu 

mažiau sąnaudų reikalaujančių produktų kūrimą. 2.2.1.5: skatinti perdirbimo ekonomiką, be 

kita ko, pramonės ir energetikos srityse. 2.2.2.4: rekomenduojame imtis veiksmų dėl 

energijos perdirbimo. 

 

31. 4 gairių grupė. 2.1.4.1: rekomenduojame Europos Sąjungai dėti daugiau pastangų, kad 

mokslinių tyrimų rezultatai būtų įgyvendinti, o ne liktų tik popieriuje. 

2.1.4.2: rekomenduojame mokslinių tyrimų rezultatus pateikti viešai prieinamose, 

nemokamose ir centralizuotose duomenų bazėse. 2.1.5.1: rekomenduojame sukurti sistemą, 

kuria naudodamiesi panašius reiškinius tiriantys mokslininkai galėtų sujungti savo išteklius. 
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2.1.5.2: rekomenduojame, kad ES rezervuotų lėšų konkrečioms mokslinių tyrimų sritims 

finansuoti. 

32. 5 gairių grupė. 2.2.3.1: didinti saulės energijos dalį energijos gamyboje ES, be kita ko, 

skatinant nedidelių apimčių ir individualią energijos gamybą. 2.2.3.2: plėtoti vėjo energiją ir į 

ją investuoti. 2.2.3.3: plėtoti vandenilio energiją. 2.2.3.4: naudoti jūros vandenį elektros 

energijai gaminti. 1.3.4.1: skatinti pirminės energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių, kad 

šia energija būtų maitinami skaitmeniniai įtaisai. 

33. 3 gairių grupė. 2.2.4.1: sumažinti tarpininkų tarp gamybos ir vartotojų skaičių. 2.1.1.3: 

rekomenduojame stengtis sutrumpinti tiekimo grandines ir mažinti priklausomybę nuo 

medžiagų, importuojamų iš kitų pasaulio šalių. Investuoti į vietos išteklius. 1.3.4.11: ištirti 

galimybę Europoje išgauti žaliavas ir gaminti skaitmeninius įtaisus, formuojant uždarą 

gamybos grandinę. 

34. 2 gairių grupė. 2.2.4.2: reikia, kad pasiūlos ir paklausos paradigmą pakeistų poreikių ir ribų 

paradigma. Reikia atsisakyti pelno siekimo kaip ekonominio tikslo paradigmos. 2.2.7.2: 

atsisakyti augimo paradigmos. 

35. 1.3.4.3: nustatyti paskatas plačiai gaminti energiją (įmonėms, šeimoms).  

 

07 pogrupis (2.2. Tvari ekonomika / 2.3. Apmokestinimas 

36. 5 gairių grupė. 2.2.1.2: siūlome priemones švaistymui mažinti. Tokiu būdu būtų mažinamas 

ir taršių pramonės šakų poveikis aplinkai. Visų pirma siūlome įpareigoti įmones gaminti 

pažangiau (metodai, etika, medžiagos). 2.2.4.3: parengti teisės aktą dėl plastikinių pakuočių, 

siekiant sumažinti jų naudojimą.   2.4.2.1: užtikrinti, kad pakuotės būtų geriau perdirbamos. 

1.3.4.6: patikrinti skaitmeninių atliekų poveikį. 1.3.4.8: taip pat nustatyti skaitmeninių įtaisų 

atliekoms taikomą teisinę sistemą. 

37. 3 gairių grupė. 2.4.6.5: priimti teisės aktus, kad dideliems prekybos centrams būtų 

draudžiama išmesti dar gerus maisto produktus ir kad jie būtų atiduodami žmonėms, 

kuriems jų reikia. 2.4.6.1: abipusės naudos schemos (prekybos centruose susidarę likučiai 

parduodami mažesnėmis kainomis solidarumo maisto prekių parduotuvėms, o po to – 

mažesnes pajamas gaunantiems vartotojams), taikant mokesčių lengvatas. 2.4.6.2: 

Planavimas, pasiskirstymas ir paskirstymas (). 

38. 3 gairių grupė.  2.2.2.1: skatinti „gyvenimo be atliekų“ programas ir šviesti vartotojus. 

2.2.4.4: skatinti žmones elgtis atsakingiau. 2.4.6.3: siekti keisti vartotojų įpročius ir paklausą, 

kiek tai susiję su produktais, kurie gali būti gaminami tvariai (kalbant apie kiekybę).  

39. 5 gairių grupė. 2.2.2.2: labiau remti perdirbimą Europoje. Visų pirma siūlome plėtoti tokių 

technologinių įrenginių, kaip telefonai, perdirbimą, ypač skatinant prekybą naudotais 

daiktais. 2.1.1.2: rekomenduojame ES daugiausia dėmesio skirti veiksmingiausiems turimų 

išteklių panaudojimo būdams ir į juos investuoti (kaip pavyzdį galima paminėti antrinį 

perdirbimą). 2.5.5.1: finansuoti darbą ir mokslinius tyrimus siekiant pritaikyti prietaisus, o ne 

juos pakeisti. 1.3.4.2: investuoti į mokslinius tyrimus, europinę gamybą, įtaisų ir priemonių 

(baterijų ir kt.) perdirbimą. 1.3.4.7: skatinti piliečius perdirbti skaitmenines atliekas. 

40. 2 gairių grupė. 2.2.2.3: turime kovoti su suplanuotu nusidėvėjimu, be kita ko, skatindami 

atsakingą vartojimą ir rinkdamiesi produktus (technologijas, drabužius), kurių gyvavimo 

ciklas yra ilgesnis. 2.1.3.3: rekomenduojame imtis veiksmų prieš suplanuotą nusidėvėjimą. 

41. 2 gairių grupė. 2.2.5.1: reguliuoti bitkoinų gavybą. 1.3.4.12: įvertinti kriptovaliutų, kurioms 

išgauti naudojama netvariai pagaminta energija, poveikį aplinkai. 
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42.  2.2.6.1: nustatyti regioninio lygmens išmetamų teršalų kiekio tikslus. 

43. 2 gairių grupė. 2.2.8.1: persvarstyti transporto infrastruktūrą, kad būtų skatinama naudotis 

viešojo transporto ir netaršiomis judumo priemonėmis. 1.3.4.4: skatinti viešąjį transportą.  

44. 2 gairių grupė 1.3.4.9: patikrinti retųjų žemių elementų gavybos poveikį aplinkai. 1.3.4.10: 

patikrinti retųjų žemių elementų gavybos poveikį darbui (ypač vaikų darbui). 

45. [2.3.1. Apmokestinimas nėra socialiai teisingas. Ką daryti, kad jis būtų socialiai teisingesnis?] 

2.3.1.3: rekomenduojame įvesti naujus mokesčius. 

46. [2.3.1. Apmokestinimas nėra socialiai teisingas. Ką daryti, kad jis būtų socialiai teisingesnis?] 

2.3.1.1: rekomenduojame suvienodinti Europos mokesčių sistemą.  

47. 2.3.1.2: geresnis švietimas mokesčių klausimais ir geresnis informavimas apie tai, kaip 

mokesčiai panaudojami  

48. 5 gairių grupė.  2.3.1.4: apmokestinti neekologišką energiją siekiant pakeisti gamybos ir 

vartojimo būdus ir energetikos modelį. 2.1.1.5: rekomenduojame aplinkai kenkiančias ir 

netvarias įmones apmokestinti labiau negu tas, kurios yra atsakingos aplinkos apsaugos 

požiūriu. 2.3.1.5: rekomenduojame apmokestinti kriptovaliutą. 2.3.1.6: rekomenduojame 

apmokestinti degalus. 1.1.6.1: atleidimas nuo mokesčių už vietoje užaugintas arba 

pagamintas prekes. 

49. 6 gairių grupė. 2.3.2.1: rekomenduojame taikyti mokesčių lengvatas naujoms įmonėms, 

pereinančioms prie tvarių veiklos metodų. 2.3.2.2: progresinių mokesčių sistemos 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms (atsižvelgiant į įmonės pajamas) sukūrimas. 2.3.2.3: 

aiškesnė Europos pagalba naujų įmonių steigimui. 1.1.6.2: užtikrinti geresnę MVĮ apsaugą. 

Šiuo klausimu galėtų padėti ES biuras, pvz., teikdamas informaciją, teisinę pagalbą. 1.1.6.3: 

nustatyti didesnes paskatas rizikingai veiklai. 1.1.6.4: startuoliai vietos ekonomikoje. Didelių 

bankų remiama paskolų sistema. Taip pat parama vietos teisinėms konsultacijoms.  

50. 2.3.2.4: lengvųjų narkotikų, pvz., kanapių, legalizavimas. 

51. 4 gairių grupė. 2.3.3.1: suvienodinti tai, kaip privačios ir viešosios įmonės visoje Europoje 

įgyvendina socialinę ir aplinkosauginę atsakomybę. 2.3.3.2: šių standartų nesilaikančias 

įmones bausti per mokesčių sistemą. 2.3.3.3: atlyginti įmonėms, kurios atitinka šiuos 

standartus ir pereina prie darnesnio vystymosi. 2.3.2.5: nustatyti skaidrumo kriterijus 

tarptautinėms įmonėms. 

52.  3 gairių grupė. 2.3.4.1: nustatyti konkretų mokestį, kad būtų išvengta įmonių perkėlimo 

mokesčių vengimo tikslais. 2.3.4.2: didelių tarptautinių bendrovių europinis apmokestinimas. 

2.3.4.3: vertės sukūrimo vietoje nemokančio mokesčių verslo europinis apmokestinimas. 

 

 

08 pogrupis (2.4. Žemės ūkis / 2.5. Skaitmeninė infrastruktūra) 

53. 2 gairių grupė. 2.4.1.1: nustatyti didesnius mokesčius už mažiau sveikus maisto produktus. 

2.4.1.2: mokesčiai už prabangioms maisto prekėms priskiriamus maisto produktus.  

54. 2.4.1.3: vertinant produktus turėtų būti taikomi 2 kriterijai (sveikatos ir aplinkos tvarumo). 

55. 2.4.1.4: kurti socialines solidarumo maisto prekių parduotuves, skirtas mažas pajamas 

gaunantiems asmenims. 

56. 4 gairių grupė. 2.4.2.2: sukurti kovos su sukčiavimu sistemą Europos lygmeniu. 2.4.2.3: 

nustatyti sankcijas produktams, nepažymėtiems reikalavimus atitinkančia etikete. 2.4.2.4: 

aiškiai ir matomoje vietoje nurodyti visas sudedamąsias dalis (ypač galinčias sukelti alergiją). 

2.4.2.5: naudoti esamas technologijas maisto produktų gamybos grandinei nustatyti (gauti 
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informacijos apie visų sudedamųjų dalių kilmę). Nepriklausomoms įstaigoms tirti, kuo 

šeriami gyvuliai (sukurti stebėsenos sistemą). Importuojamiems produktams turėtų būti 

taikomi tokie patys kokybės reikalavimai kaip ir europiniams produktams. 

57. 2.4.3.1: išvesti ir platinti tvarias kultūras (be GMO), nemažinant nedirbamų saugomų žemės 

plotų dalies. Tiksliojo ir vertikaliojo ūkininkavimo metodai. 

58. 5 gairių grupė. [2.4.4. atsižvelgti į papildomą Sąjungos šalių produkciją ir vietos aspektą.] 

2.4.4.1: tam reikėtų, kad ūkininkai koordinuotų veiklą (produkcijos rūšies pasirinkimas, 

kiekiai ir šių pasirinkimų finansinis poveikis). 2.4.4.2: užtikrinti tinkamą tam tikromis 

savybėmis grindžiamos gamybos ir vietos gamybos pusiausvyrą. 2.4.4.3: ne visur verta 

užsiimti bet kokia veikla, reikia prisiderinti prie aplinkos sąlygų. 2.4.4.4: atlikti mokslinius 

tyrimus apie tai, ką galima auginti konkrečiuose regionuose (klimato sąlygos). 2.4.4.5: remti 

vietos gamintojus organizuojant platinimo būdus (tiesioginiai gamintojo ir vartotojų 

sandoriai). 

59. 3 gairių grupė. 2.4.5.1: sėti ir sodinti gėles įvairiose vietose, skatinant biologinę įvairovę. 

2.4.5.3: įdiegti vėlyvo šienavimo sistemas viešųjų erdvių (kelkraščių, mažų žaliųjų erdvių) 

priežiūrai. Laukinių pievų augalams reikia palikti laiko augti. 2.4.5.4: sodinti augalus, 

apsaugančius pasėlius, ir sudaryti palankias sąlygas pasėlius apsaugantiems vabzdžiams. 

Įtikinti ūkininkus naudoti šiuos metodus. 

60.  2.4.5.2: mažinti pesticidų naudojimą taikant tikslius metodus (pvz., naudojant bepiločius 

orlaivius), ypač dideliuose ūkiuose. 

61. 6 gairių grupė. 2.5.1.1: įvesti, pavyzdžiui, interneto mokestį, panašų į televizijos mokestį, o 

valstybė priverstų operatorius teikti internetą vartotojams. Tegul valstybės moka už paslaugą 

iš surinktų mokesčių lėšų. 2.5.1.2: nemokamas tarptinklinis ryšys visose Europos šalyse 

(prieiga prie interneto ir telefono skambučių paslaugų už tą pačią kainą kitoje ES šalyje). 

2.5.1.3: parama ir (arba) finansinė pagalba mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams.  

2.5.1.4: minimali bazinė paslauga už mažiausią įmanomą kainą. 2.5.1.5: internetiniai centrai: 

kompiuterizuotos vietos – nemokamos viešosios paslaugos, kuriomis gali naudotis miesto 

gyventojai (autobusuose, traukiniuose, bibliotekose ir t. t.). 1.3.3.4: didinti žmonių prieigą 

prie skaitmeninių prietaisų; visi vaikai turi turėti vienodą prieigą prie skaitmeninių išteklių. 

62. 2.1.3.4: rekomenduojame Europos Sąjungai imtis aktyvaus vaidmens, kad būtų užkirstas 

kelias telekomunikacijų ir interneto paslaugų teikėjų monopolių atsiradimui. 

63. 5 gairių grupė. [2.5.3: infrastruktūra. Pirmiau turėtų būti sprendžiamas prieigos prie tinklų, o 

tik po to – išlaidų klausimas. Tebėra daug nelygybės] 2.5.3.1: turėtų būti siekiama, kad 

neliktų „baltųjų zonų“. Neturėtų būti nė vienos vietos be prieigos prie tinklo. 2.5.3.2: skatinti 

operatorius, kurie apima visą teritoriją (mokesčių sumažinimas, įmokos). Ir net įpareigoti 

apimti visą teritoriją norint gauti koncesiją. Nustatant konkretų galutinį terminą, iki kurio 

operatoriai turi suteikti prieigą prie tinklo visoje teritorijoje. Užtikrinti, kad ryšio linijas 

valdantis veiklos vykdytojas kartu nebūtų ir paslaugų teikėjas. 2.5.3.3: supaprastinti ir 

paaiškinti informaciją apie veiklos vykdytojus ir teikiamas paslaugas. 2.5.3.4: naudotis kelių 

infrastruktūra skaitmeninei infrastruktūrai plėtoti. 2.5.3.5: pripažinti, kad yra neprieinamų 

vietų.   

 

 

3 veiklos kryptis. Teisinga visuomenė 
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03 pogrupis (3.1. Socialinė apsauga) 

64. 3.1.1.1: rekomenduojame užtikrinti ES valstybių narių bendradarbiavimą sveikatos priežiūros 

mokslinių tyrimų srityje. Tuo pat metu būtina užtikrinti informavimą apie ES lygmeniu 

daromą pažangą medicinos srityje ir šios informacijos atskleidimą.  

65. 3.1.1.2: rekomenduojame nustatyti bendrą sveikatos ir socialinę politiką ir skirti biudžetą ES 

lygmeniu, kad visose valstybėse narėse būtų užtikrintos vienodos sveikatos ir socialinės 

apsaugos sąlygos ir vienodos sąlygos gydytojams. 

66. 2 gairių grupė. 3.1.1.3: leisti pacientams gydytis kitose šalyse, kuriose jie gali gauti gydymą. 

Užtikrinti ES valstybių narių bendradarbiavimą. 3.1.1.8: rekomenduojame remti ligoninių 

specializaciją, kad mažiau pacientų būtų vežama į kitas šalis. 

67. 3.1.1.4: visiškas gydytojų skiriamų vaistų kompensavimas socialiai remtiniems asmenims. 

68. 3.1.1.5: rekomenduojame Europos Sąjungai spręsti orios gyvenimo pabaigos užtikrinimo 

klausimą  (eutanazija). 

69. 3.1.1.6: visai Europai bendra teisė spręsti dėl negimusių vaikų gyvybės. 

70. 3.1.1.7: rekomenduojame Europos Sąjungai priimti direktyvą, kuria valstybėms narėms būtų 

nurodyta socialinėms paslaugoms skirti tam tikrą biudžetą. 

71. 3.1.1.9: rekomenduojame, kad ES užtikrintų nukentėjusiųjų nuo smurto šeimoje galimybes 

naudotis sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos paslaugomis. 

72. 3 gairių grupė [3.1.9. Psichikos sveikata]. 3.1.9.1: svarbu turėti prevencines programas. 

3.1.9.2: sutrumpintas darbo laikas ir asmeninio bei profesinio gyvenimo derinimo 

programos. 3.1.9.3: rekomenduojame skatinti mokslinius tyrimus apie marihuanos 

legalizavimo įtaką psichikos sveikatai.  

73. 4 gairių grupė [3.1.3: Benamiai vaikai: ES įvaikinimo procesas trunka ilgai, vaikai auga vaikų 

namuose, greičiau įvaikinami vaikai iš ES nepriklausančių šalių, homoseksualios poros negali 

įsivaikinti vaikų]. 3.1.3.1: rekomenduojame ES užtikrinti greitesnes įvaikinimo procedūras. 

3.1.3.2: išlaikyti vaiko teises, taip pat užtikrinti, kad visuomenėje jie užimtų orią vietą. 

3.1.3.3: valstybių narių teisės aktų suvienodinimas: nuo kada vaiką galima įvaikinti? 3.1.3.4: 

rekomenduojame palyginti kitų šalių (net ir už ES ribų) geriausios praktikos pavyzdžius ir 

pasisemti įkvėpimo. 

74. 7 gairių grupė. 3.1.3.5: remti organizacijas, dirbančias su jaunimu ir šeimomis (suteikti jiems 

daugiau išteklių ir padėti geriau atlikti savo darbą). 3.1.5.1: siūlome ES nustatyti paramos 

priemones gimstamumui skatinti. Europos Sąjunga turėtų propaguoti žmonių teisę būti 

tėvais ir remti juos tėvystėje (darbo apsauga, parama tėvystei). 3.1.7.1: siūlome sutelkti 

dėmesį į socialinę paramą visai šeimai: užtikrinti „socialinį buferį“, kad jaunimas kuo greičiau 

pradėtų gyventi aktyviai, o vyresni asmenys galėtų išeiti į pensiją. Taip pat reikia remti 

jaunesnius šeimos narius, besirūpinančius vyresnio amžiaus šeimos nariais ir t. t. 3.1.7.2: 

siūlome užtikrinti paramą socialiai silpnesnėms jaunoms šeimoms ir informaciją apie 

galimybę gauti paramą: tai būtų parama švietimui ir skaitmeniniam raštingumui, švietimo 

įrangai, interesų prieinamumui, švietimo grupėms ir t. t.; apie tai skelbti žiniasklaidoje. 

3.1.7.3: siūlome remti moteris ir motinystę. 3.1.7.4: siūlome teikti finansinę paramą jaunimui 

būstui įsigyti (pigesnės paskolos ir t. t.). 3.3.2.1: remti motinystę / tėvystę (ypač jaunimo). 

75. 3.1.4.1: itin daug dėmesio skirti priežiūros paslaugų teikėjų psichikos sveikatos apsaugai. 

76. 3 gairių grupė. 3.1.5.2: turime užtikrinti pensijų sistemos tvarumą, todėl siūlome apsvarstyti 

galimybę finansuoti pensijas iš įvairių šaltinių. 3.1.5.3: siūlome susieti pensijas su 

minimaliomis pajamomis. 3.1.5.4: suderinta europinė pensijų sistema visiems. 
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77. 3.1.5.5: rekomenduojame įperkamus senelių globos namus ir centrus vyresniems 

pacientams, kuriems reikia specializuotų priežiūros paslaugų (pvz., Alzheimerio liga 

sergantiems žmonėms). 

78. 6 gairių grupė. 3.1.7.5: rekomenduojame užtikrinti visuotines bazines pajamas ir gyvenimo 

lygį. 3.1.7.6: asmenų, kurie galėtų būti aktyvūs visuomenėje, socialinės atskirties problema:  

socialinė parama palankių sąlygų neturintiems ir sergantiems asmenims. 1.1.7.4: bazinės 

pajamos turi būti susietos su migracijos reguliavimu. 1.1.7.5: bazinių pajamų koncepcija yra 

prasminga ir gali sudaryti sąlygas oriam gyvenimui. 1.1.7.1: turėtų būti sudaroma sutartis, 

kurioje būtų atsižvelgiama į įvairius aspektus. Europos Sąjunga turėtų stebėti, kaip laikomasi 

reikalavimų. 1.1.7.2: labai svarbu, kad tai būtų atitinkamai pritaikyta prie atitinkamų 

nacionalinių aplinkybių. 

 

11 pogrupis (3.2. Lygios teisės) 

79. 6 gairių grupė. 3.1.8.1: būsto nuomos kainų ir pardavimo kainų reguliavimas. 3.1.8.2: 

siūlome remti būsto įsigijimą mažesniuose miestuose ir kaimuose arčiau didžiųjų miestų, kur 

yra galimybių dirbti. 3.1.8.3: siūlome būdą skatinti socialinę nuomą, prieinamą jaunimui 

(pavyzdžiui, subsidijos valstybėms narėms statybai arba nuomai remti) – ne paramą įsigyti 

skirtų socialinių butų, kurie turi būti statomi, statybai, o veikiau socialinę paramą nuomai. 

3.2.2.1: rekomenduojame, kad ES per Europos Centrinį Banką remtų valstybės hipotekos 

garantijų mechanizmų (naujiems būstams) sukūrimą valstybių narių lygmeniu. 3.2.2.2: 

rekomenduojame Europos Sąjungai finansiškai remti Europos piliečių, kuriems labiausiai 

reikia pagalbos, galimybes gauti būstą (pvz., teikti paramą jaunoms šeimoms, šeimoms su 

vaikais, pagyvenusiems žmonėms, kitų kategorijų pažeidžiamiems piliečiams ir t. t.). 3.2.2.3: 

raginame Europos Komisiją rekomenduoti valstybėms narėms surengti vietos referendumus 

dėl maksimalaus nuomos mokesčio dydžio. 

80. 3.2.1.1: Rekomenduojame ES sukurti mažumų teisių stebėsenos ir įgyvendinimo užtikrinimo 

mechanizmą (pvz., portalą ar biurą, kuriam žmonės galėtų teikti skundus). 

81.  3.2.5.1: rekomenduojame Europos Sąjungai imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad visos 

šeimos, nepriklausomai nuo to, kas jas sudaro, naudotųsi lygiomis teisėmis visose valstybėse 

narėse.  

82. 2 gairių grupė. 3.2.5.2: rekomenduojame pagerinti minimalaus vaiko priežiūros atostogų 

laikotarpio reglamentavimą ir įgyvendinimą, kad visi ES piliečiai galėtų vienodai naudotis 

šiomis atostogomis. 3.2.5.3: rekomenduojame Europos Sąjungai imtis veiksmų siekiant 

užtikrinti, kad vaikų turinčioms šeimoms visose valstybėse narėse būtų taikomos vienodos 

paramos priemonės.  

83. 3.2.4.2: rekomenduojame, kad ES parengtų mokymo lygybės klausimais programą, pagal 

kurią moksleiviai iš visų valstybių narių mokytųsi bendrose klasėse (taip pat ir internetu). 

 

12 pogrupis (3.3. Sąžiningumas / 3.4. Galimybės sportuoti)  

84. 3 gairių grupė. 1.1.4.3: vis dar esama didelės moterų ir vyrų nelygybės. 1.1.5.4: lygios 

galimybės visiems (lytis, seksualinė orientacija, religija, neįgalieji ir kt.). 1.1.5.3: turi būti 

toliau skatinama lyčių lygybė. Tai taikoma ir vienodam darbo užmokesčiui. Labai svarbu, kad 

darbo užmokestis būtų skaidrus.  

85. 2 gairių grupė. 3.3.1.1: skatinti sąžiningus atlyginimus (be kita ko, per lengvatinį įmonių 

apmokestinimą ES). 3.3.1.2: sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkį. 
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86. 2 gairių grupė. 3.3.3.1: skatinti teisingumą lyčių atžvilgiu ir lyčių lygybę švietime. 3.3.3.3: 

vienodos galimybės gauti kokybišką ir palyginamą išsilavinimą skirtingose valstybėse. 

87. 5 gairių grupė. 3.4.1.1: mažinti socialinę ir lyčių nelygybę, susijusią su galimybėmis sportuoti 

ir užsiimti fizine veikla. Skatinti daugiau judėti kasdieniame gyvenime. 3.4.1.2: fizinio 

aktyvumo svarbos suvokimas. Užtikrinti, kad viešosios institucijos siūlytų kokybiškas ir 

įvairias sporto paslaugas. ES: parengti gaires, kaip šalims judėti šia kryptimi. 3.4.1.3: 

Nacionalinės sveikatos tarnybos veikla (fizinė ir psichikos sveikata) turėtų apimti sporto ir 

fizinio aktyvumo aspektus. 3.4.1.4: sporto įvairovė siekiant plėtoti įvairius gebėjimus. 3.1.9.4: 

sveiko gyvenimo būdo propagavimas. 

88. 3.4.1.5: ieškoti kūrybiškų būdų, kaip susieti laisvalaikio technologijas ir fizinį aktyvumą 

(programėlės, kuriomis galima suburti įvairius žmones sportuoti, tiesiogiai arba internetu). 

 

 

4 veiklos kryptis. Mokymasis Europoje 

 

04 pogrupis (4.1. Europinė tapatybė / 4.2. Skaitmeninis švietimas) 

89. 2 gairių grupė. 4.1.1.2: rekomenduojame stiprinti priklausymo jausmą teikiant daugiau 

informacijos apie Europos institucijas ir valstybes nares. 1.3.3.3: stiprinti tapatybę ir Europos 

kultūrą pasitelkiant skaitmenines platformas. 

90. 4.1.1.3: rekomenduojame suteikti daugiau dalyvavimo galimybių, pvz., rengti piliečių 

forumus. 

91. 2 gairių grupė. 4.1.2.3: rekomenduojame užtikrinti geresnę skaitmenizaciją klasėse (pvz., 

tarptautinės klasės, susitinkančios virtualioje erdvėje).  4.1.3.1: rekomenduojame esamas 

programas (varžybas, turnyrus) padaryti labiau europietiškas. 

92. 2 gairių grupė. 4.1.4.1: rekomenduojame nuo itin ankstyvo amžiaus skatinti daugiakalbystę.  

1.3.3.5: sukurti platformas, padedančias mokytis užsienio kalbų ir sujungiančias jaunimą 

Europos lygmeniu. 

93. 2 gairių grupė. 4.1.5.1: rekomenduojame visose valstybėse narėse įvesti bendrą „Europos“ 

mokymo dalyką (istorija, politika, socialinės studijos). 4.1.1.4: rekomenduojame, kad 

bendros sėkmės istorijos (pvz., kova su pandemijomis, taikos užtikrinimas) ir kad iki šiol ES 

atliktų darbų teikiama nauda būtų kaip šviečiamoji medžiaga propaguojamos mokyklose. 

94. 5.4.1.4: išanalizuoti ir ištirti, ar skaitmeniniam švietimui reikalinga infrastruktūra yra panaši 

visose valstybėse narėse (ar visos mokyklos turi kompiuterių, šviesolaidinį ryšį ir t. t.)? 

95. 2 gairių grupė. 4.2.2.1: rekomenduojame ES propaguoti mokymo medžiagą ir mokymus 

visiems piliečiams, ypač tiems, kurie neturi IT įgūdžių. 5.1.4.1: mokyklose mokyti, kaip 

naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, taip pat įtraukti šiuos klausimus nušviečiančią 

žiniasklaidą, nes ji atlieka svarbų vaidmenį didinant skaitmeninį sąmoningumą. 

96. 3 gairių grupė. 1.3.3.1: pasitelkiant skaitmenines platformas sukurti bendrą Europos lygmens 

mokymo kursų sistemą. 5.3.3.4: nustatyti minimalųjį skaitmeninį raštingumą – visuotinį 

bazinį lygį. 5.3.6.2: parengti lyginamąją informaciją ES ir suteikti daugiau galimybių naudotis 

technologijomis pasitelkiant švietimo programas ir (arba) institucijas. 

97. 7 gairių grupė. [5.1.1. užkirsti kelią neigiamam skaitmeninio pasaulio poveikiui] 

4.2.4.1: rekomenduojame didinti informuotumą apie jaunimui kylančius pavojus mokyklose 

organizuojant mokymus IT srityje ir suteikiant galimybių įgyti praktinės patirties. 5.1.1.1: 

mokykloje turime integruoti skaitmeninėmis priemonėmis grindžiamą mokymo metodiką. 
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5.1.1.2: Europos lygmeniu mokyklose reikia šviesti apie skaitmenines priemones ir ugdyti 

sąmoningumą šioje srityje. 5.1.2.1: mums reikia aiškesnės ir tikslesnės mokymo metodikos, 

kad žmonės būtų šviečiami apie naudojimąsi internetu (žr. 1 klausimą dėl švietimo). 

Rekomenduojame su naudojimusi internetu susijusios etikos kursus. 5.3.3.2: speciali 

mokymo programa jaunosioms kartoms (mokyklose ir namuose). 5.1.4.1: mokyklose mokyti, 

kaip naudotis skaitmeninėmis priemonėmis, taip pat įtraukti šiuos klausimus nušviečiančią 

žiniasklaidą, nes ji atlieka svarbų vaidmenį didinant skaitmeninį sąmoningumą. 5.4.1.3: 

sukurti bendras mokymo erdves nepilnamečiams ir jų šeimoms mokyklose, kad jie galėtų 

mokytis drauge. 

98. 4.2.4.2: rekomenduojame labiau skatinti inovacijas, kad jos taptų skaitmeninio švietimo 

dalimi. 

99. 8 gairių grupė. 5.3.3.1: vyresnio amžiaus piliečiams pritaikytos pamokos ir teikiamos 

pagalbos paslaugos. 5.3.3.3: padėti ne taip gerai išmanantiems technologijų naudotojams 

įgyti naujausių žinių apie technologijų naudojimą. 5.3.3.5: ES turėtų remti (kartų tarpusavio) 

mokymo programas, pagal kurias jaunesni žmonės moko vyresnio amžiaus žmones, kaip 

dirbti skaitmeninėje erdvėje. 2.5.2.1: sąmoningumo didinimo ir informavimo kampanijos 

iniciatyva; mokymai įgūdžiams ir gebėjimams ugdyti. 5.4.1.2: organizacija / institucija, 

mokanti pagyvenusius žmones sveikatai nekenkiančiu būdu naudotis internetu. 2.5.2.2: 

savitarpio pagalba, kaip tam tikras įgaliojimas asmeniui, kuris kito asmens vardu gali vykdyti 

administracinę veiklą internete. 2.5.2.3: pateikti kompiuterines priemones kaip būdą 

palaikyti ryšį su kitais žmonėmis, įskaitant anūkus ir vaikus. Sužadinti senjorų pasitikėjimą 

pasitelkiant žaismingesnius būdus. 2.1.3.5: rekomenduojame Europos Sąjungai dėti 

pastangas, kad technologijos taptų prieinamesnės vyresniosioms kartoms. 

 

13 pogrupis (4.3. Kultūriniai mainai / 4.4. Aplinkosauginis švietimas) 

100. 4 gairių grupė. 4.1.1.1: rekomenduojame stiprinti priklausymo jausmą per kultūrinius, 

profesinius ir socialinius mainus (įskaitant sportą), pvz., darbo stovyklose ir susitikimų 

vietose. 4.1.1.5: rekomenduojame ES labiau propaguoti kultūrines programas ir mainus. 

4.1.2.2: mums reikia dar daugiau mainų (kultūros, muzikos, atradimų) ir daugiau lėšų. 

3.2.4.1: rekomenduojame Europos Sąjungai plėtoti bendruomenines programas arba 

projektus, skirtus jaunųjų europiečių tarpkultūriniams mainams mokyklose ir įmonėse (be 

kita ko, bendraujant internetu). 

101. 3 gairių grupė. 4.3.1.1: rekomenduojame, kad ES, mokėdama stipendijas ir teikdama 

biudžeto paramą mokykloms, padėtų sudaryti sąlygas žmonėms iš mažiau palankios 

ekonominės aplinkos dalyvauti mainų programose. 4.1.2.1: rekomenduojame parengti 

programų ir pasiūlymų, kurie būtų prieinami visų amžiaus grupių gyventojams 

(nepriklausomai nuo jų kilmės, amžiaus, išsilavinimo). 4.5.1.3: programa „Erasmus“ turėtų 

būti lengvai prieinama visiems. 

102. 3 gairių grupė. 4.3.1.2: gerinti mokyklose teikiamą informaciją, susijusią su Europos mainų 

programomis. 4.3.1.6: siūlome ES parengti informacijos apie valstybių narių švietimo 

sistemas dalomąją medžiagą. 4.3.2.1: rekomenduojame ES pasitelkti žmones, jau 

dalyvavusius mainų programose, kad jie kaip ambasadoriai aktyviai propaguotų mainus. 

103.  4.3.1.3: rekomenduojame sukurti bendrą ES platformą, skirtą mainams koordinuoti, kurioje, 

be kita ko, būtų informuojama apie kitų šalių mokyklų sistemas, ir įtraukti į šią struktūrą 

įmones, nes jos moksleivius galėtų priimti kaip stažuotojus. 
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104. 2 gairių grupė. 4.3.1.4: parengti mokykloms ar klasėms skirtas apsilankymo kitose ES šalyse 

programas. 4.3.1.5: bendras ES „pamokų“ mainų formatas. 

105. 2 gairių grupė [4.4.1. ES piliečiai nepakankamai aktyviai dalyvauja sprendžiant klimato kaitos 

ir tvarumo klausimus] 4.4.1.1: rekomenduojame ES dėti daugiau pastangų, kad būtų 

sudarytos palankesnės sąlygos keistis žiniomis apie geriausią patirtį tvarios praktikos srityje. 

Švietimo, valdžios ir verslo organizacijų keitimasis žiniomis ir technologijomis. 4.4.1.2: 

rekomenduojame ES lygmeniu piliečiams teikti konkretesnes rekomendacijas, kas iš tiesų yra 

jų, kaip vartotojų ir individualių asmenų, tvarus pasirinkimas. 

106. 4.4.1.4: rekomenduojame ES surengti visų valstybių narių mokyklų konkursą tvarumo srityje. 

107. 7 gairių grupė. 4.4.2.1: rekomenduojame mokymo ir švietimo programose daugiau dėmesio 

skirti projektams, kuriais vaikai skatinami palaikyti ryšį su aplinka ir klimatu, taip pat bandyti 

ieškoti sprendimų. 4.4.2.2: rekomenduojame tvarumą įtraukti į kitų dalykų mokymo 

programas visos ES mokyklose. 4.6.2.1: rekomenduojame aplinkosauginį švietimą įtraukti į 

mokyklos mokymo programą nuo ankstyvo amžiaus, kad jis pasiektų visus ES žmones. 

2.2.1.3: mokyti šių sričių gamintojus, studentus, kad specialistai žinotų, su kokiomis 

problemomis susiduriama, ir taikytų etiškesnes gamybos priemones ir būdus. Visų pirma 

siūlome į mokymo programas įtraukti ekologinio švietimo kursą. 4.4.1.3: rekomenduojame 

tiesiogiai su piliečiais dalytis konkretesnėmis ir vietos žiniomis apie tai, kaip jų elgesys veikia 

jų aplinką. 2.2.7.1: įvesti pilietinį ekologinio švietimo kursą. 2.4.6.4: nuo ankstyvo amžiaus 

mokyti apie švaistymą ir vietos bei sezoninių produktų vartojimą. 

 

14 pogrupis (4.5. Kokybė, finansavimas ir galimybės gauti išsilavinimą / 4.6. Švietimo derinimas) 

108. 2 gairių grupė. 4.5.1.4: lygios galimybės visiems gauti aukštąjį išsilavinimą. Jei tokių 

galimybių nėra, nebus užtikrinamos lygios galimybės. 4.5.2.1: lygios galimybės gauti 

nemokamą išsilavinimą visoje ES. 

109. 4.5.3.1: rekomenduojame mokyklose visais lygmenimis mokyti gyvenimo įgūdžių, įskaitant 

lytinės sveikatos klausimus. Reaguojant į prieštaravimus savanoriams būtų rengiamos faktais 

grindžiamo lytinio švietimo pamokos. 

110. 4.5.4.1: finansavimas ir galimybės gauti finansavimą ar stipendijas visoje ES yra gyvybiškai 

svarbūs siekiant užtikrinti vienodą švietimą ir vienodas galimybes naudotis technologijomis. 

111. 4 gairių grupė. 4.5.5.1: didesnė individuali parama mokytojams. 2.1.6.1: rekomenduojame 

mokytojams nuolat mokytis ir dalytis geriausios praktikos pavyzdžiais tarpvalstybiniu mastu. 

Tai galėtų būti daroma pasitelkiant konferencijas, skaitmenines platformas ir t. t. (ES 

lygmeniu). Šie sprendimai turėtų būti plačiai propaguojami ir viešinami. 2.1.6.2: 

rekomenduojame naujausias mokslines išvadas apie veiksmingiausius mokymosi būdus ir 

tęstinius šios srities mokslinius tyrimus įtraukti į mokymo praktiką visoje ES. 2.1.6.3: 

rekomenduojame sukurti suderintą europinę mokymo praktikos kokybės kontrolės sistemą. 

112. 4 gairių grupė. 4.6.1.1: visose Europos mokyklose turėtų būti taikomas vienodas švietimo 

standartas. 4.5.1.1: vienodas reglamentuojamas mokymo standartas visoje Europoje. 

Pradinio ir viduriniojo ugdymo lygmeniu. 1.3.3.2: suderinti mokymo kursų turinį Europos 

lygmeniu, kad būtų pasiektas vienodas išsilavinimo lygis (pvz., kalbos). 2.1.2.1: 

rekomenduojame ES priimti bendras vertybes švietimo srityje ir suvienodinti vertinimo 

sistemą didesnio studentų judumo labui. 

113. 2 gairių grupė. 4.6.3.1: rekomenduojame mokyti vienos bendros Europos kalbos – anglų 

kalbos, kad visoje Europoje būtų daug lengviau šviesti aplinkos klausimais ir mokyti visų kitų 
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dalykų. 4.5.1.2: visose ES pradinėse mokyklose turėtų būti mokoma vienos bendros Europos 

kalbos, ir tai turėtų būti finansuojama ir apmokama ES valstybių narių.  

 

 

5 veiklos kryptis. Etiška ir saugi skaitmeninė transformacija 

 

05 pogrupis (5.1. Skaitmenizacijos demokratizavimas / 5.2. Kibernetinis saugumas) 

114. 6 gairių grupė. 2.1.3.1: rekomenduojame, kad ES siektų užtikrinti vienodesnes galimybes ir 

technologinę plėtrą visose valstybėse narėse. 2.1.3.2: rekomenduojame tvariai ir pažangiai 

perskirstyti esamas technologijas (t. y. prietaisus). 4.2.1.1: rekomenduojame ES užtikrinti, 

kad visi piliečiai turėtų techninę prieigą (tinklas ir terminalai) ir kad šalyse būtų plėtojama 

skaitmeninė infrastruktūra (taip pat perkama įranga, kuri gali būti panaudota pakartotinai). 

4.2.1.3: rekomenduojame, kad ši tema būtų vertinama atsižvelgiant į tvarumo aspektą. 

5.1.3.1:  rekomenduojame investuoti į skaitmenines inovacijas, kad kiekvienas europietis 

galėtų naudotis įranga vietos lygmeniu. 5.3.6.1: finansuoti paramos programas tiems, kurie 

neturi techninės įrangos ir galimybės jos įsigyti.  

115. 4.2.1.2: rekomenduojame ES įtvirtinti teisę naudotis internetu.  

116. 4.2.2.2: rekomenduojame ES užtikrinti, kad būtų galima nemokamai naudotis priemonėmis 

(rašymo programomis, švietimo platforma). Šiuo tikslu turėtų būti arba sukurtos nuosavos 

programos, arba esamos programos (pvz., Office) turėtų tapti prieinamos visiems. 

117. 5.1.4.2: turėti vieną bendrą interneto tinklą visose ES šalyse. 

118. 5.1.4.3: apie visą internete pateikiamą informaciją turi būti galima pranešti ne internetu. 

119. 5.1.5.2: sukurti bendrą Europos bendrovių debesiją.  

120. 5.1.5.3: Europos socialinis tinklas, sukurtas europiečių ir skirtas europiečiams. 

121. 5.1.6.1: supaprastinti ir paaiškinti dirbtinio intelekto naudojamus algoritmus, kad būtų 

užtikrintas didesnis visuomenės pritarimas. 

122. 2 gairių grupė. 5.1.2.3: turime stiprinti kovą su neleistinu elgesiu internete. 

rekomenduojame sukurti policijai artimą organizaciją, kurios specializacija – skaitmeniniai 

aspektai; ji galėtų nustatyti žmonių tapatybę internete ir atpažinti nepriimtiną elgseną. 

2.5.4.1: Europos lygmeniu koordinuojama ekspertų organizacija, galinti užtikrinti saugumą. 

Intervencijos padalinys, turintis labai didelius įgaliojimus. 

123. 3 gairių grupė [5.2: Kibernetinis saugumas] 5.2.1.4: sekti šalių, kuriose buvo priimti 

veiksmingi sprendimai, pavyzdžiu (Suomijos švietimo sistemos pavyzdys). [5.4: Sveikatai 

nekenkianti skaitmenizacija] 5.4.1.1: parengti 2 metų trukmės bandomąjį projektą, pagal kurį 

visose valstybėse narėse būtų taikomas Suomijos švietimo modelis, ir vėliau įvertinti jo 

rezultatus. [5.4.2: kaip kovoti su žala, padaroma dėl melagingų naujienų, algoritmų galios ir 

nepakankamo duomenų privatumo derinio?] 5.4.2.7: parengti 2 metų trukmės bandomąjį 

projektą, pagal kurį visose valstybėse narėse būtų taikomas Suomijos švietimo modelis, ir 

vėliau įvertinti jo rezultatus. 

124. 2 gairių grupė. 5.2.2.1: siūlome bendrovėms ir Europos Sąjungos šalims glaudžiau 

bendradarbiauti ir nustatyti pasaulinius veiksmus bei visuotinį susitarimą dėl kibernetinio 

saugumo. 5.2.4.1: siūlome stiprinti interneto svetainių ir (arba) platformų ir valdžios 

institucijų tarpusavio bendradarbiavimą, kad šie kibernetiniai nusikaltimai būtų sistemingiau 

nustatomi ir stebimi. svarbu, kad visų užkulisiuose veikiančių subjektų darbas būtų matomas. 

125. 5.3.2.2: naujos taisyklės dėl skaitmeninės reklamos. 
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126. 3 gairių grupė [5.2: Kibernetinis saugumas] 5.2.3.2: siūlome parengti Europos daugiatinkles 

informavimo kampanijas, pritaikytas įvairiems naudotojams (jaunimui, gausiems 

naudotojams). 5.3.3.6: sukurti specialias švietimo programas ir komunikacijos kampanijas 

kibernetinių nusikaltimų tema. 5.2.3.1: informavimas apie riziką egzistuoja, tačiau jį reikia 

stiprinti. Siūlome, kad apie riziką būtų informuojama remiantis konkrečiais pavyzdžiais 

(pavyzdžiui, paaiškinant duomenų viliojimo reiškinį ir pateikiant pavyzdžių; paaiškinant, kad 

esama apgaulingos reklamos, ir pateikiant pavyzdžių ir pan.). 

127. 2 gairių grupė. 5.2.3.3: paaiškinti ir padėti suprasti, kaip pranešimai apie piktnaudžiaujamojo 

pobūdžio paskyrą veikia socialiniuose tinkluose; gebėti nustatyti ir nubausti internete 

netinkamai besielgiančius asmenis. 2.5.4.3: užtikrinti privatumo apsaugą internete. 

Anonimiškumo internete problema ir priekabiavimas internete. 

128. [2.5.4: vis dar trūksta pasitikėjimo internetinių priemonių saugumu (pavyzdžiui, dėl mokėjimo 

internetu). Kenkėjiškų įsilaužimų į ligonines ir viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas rizika]. 

2.5.4.2:  ekspertų grupė, kurianti stebėsenos sistemą prevencijos aspektui stiprinti. Privačios 

apsaugos sistema ir informacijos apie geresnį naudojimą sklaida. Informuotumo didinimas ir 

švietimas. 

 

09 pogrupis (5.3. Duomenų apsauga) 

129. 4 gairių grupė. 4.2.4.3: rekomenduojame iš didelių IT platformų reikalauti didesnės 

atskaitomybės. 5.1.5.1: būtina apriboti asmeninės informacijos, reikalingos prieigai prie 

interneto, kiekį, o skaitmeninės platformos turi būti laikomos atsakingomis už duomenų 

naudojimą. 5.3.1.4: turėtų būti užtikrintas didesnis skaidrumas dėl to, kokius duomenis 

renka, saugo ir kokiais duomenimis dalijasi (ir su kuo) telefonai, namams skirtos prietaikos 

(„Alexa“), o savininkai turėtų turėti galimybę ištrinti ir (arba) apriboti prieigą prie duomenų. 

5.3.2.4: atlyginti bendrovėms, kurios laikosi duomenų apsaugos, skaidrumo ir saugumo 

taisyklių. 

130. 4 gairių grupė. 5.2.1.1: mums reikia subjekto, kuris atstovautų vartotojams, gintų žmonių 

interesus susidūrus su jų duomenis naudojančiomis bendrovėmis. 5.2.1.2: turime Europoje 

laikytis vieningos pozicijos skaitmeninių milžinių, kurios turi tokią didelę įtaką, atžvilgiu; 

turėtų būti įmanoma paduoti šias bendroves į teismą Europoje, o ne tik Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, ir priversti jas laikytis Europos teisės aktų. 5.3.1.1: sukurti lengvai prieinamą 

piliečiams ES įstaigą, kuri reikalautų skaidrumo ir nustatytų bendras normas ES valstybėms.  

5.3.2.1: Aiškiai nustatyti nepolitinio, ekspertų žiniomis grindžiamo ES organo taikomą 

stabdžių ir atsvarų sistemą [žr. 5.3.1.1 gairę]; šis organas yra nepriklausomas ir 

finansuojamas valstybių narių.  

131. 2 gairių grupė. 5.3.2.3: ES sertifikatas dėl duomenų apsaugos reikalavimų laikymosi yra 

privalomas visoms technologijų bendrovėms ir (arba) teikėjams ir turėtų būti pateiktas 

organizacijos interneto svetainės matomoje vietoje. 5.3.4.1: Nustatyti technologijų įmonių 

sertifikavimo kriterijus: turėti supaprastintas, visiems suprantamas informacijos apie 

duomenų naudojimą santraukas.  

132. 2 gairių grupė. 5.3.1.2: suteikti žmonėms galimybę pasirinkti, kurie duomenys yra 

neskelbtini, o kurie nėra. 5.2.1.3: siūlome, kad prisijungiant prie interneto svetainės sutikimo 

dėl asmens duomenų naudojimo tekstai būtų aiškesni ir trumpesni.  

133. 5.3.4.3: gerinti komunikaciją apie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir apskritai 

duomenų apsaugos pokyčius. 
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134. 5.3.1.3: įdiegti skaitmeninį ES ID (ne tik nacionalinį skaitmeninį ID). 

135. 5.3.4.2: vienas iš pagrindinių principų – leidimo nedavimas (išskyrus aiškų sutikimą) arba 

ribotas leidimas naudoti asmens duomenis. 

136. 5.3.5.1: ES finansavimas [duomenų apsaugos srities] mokslinių tyrimų veiklai plėsti. 

 

10 pogrupis (5.4. Sveikatai nekenkianti skaitmenizacija) 

137. 2 gairių grupė. 4.2.3.2: rekomenduojame ne tik labiau skatinti skaitmeninį raštingumą, bet ir 

ugdyti piliečių kritinį mąstymą. Piliečiai turi gebėti kritiškai vertinti turinį. 5.4.2.1: mokyti 

žmones kritiškai mąstyti. 

138. 5 gairių grupė. 5.1.2.2: turime imtis veiksmų melagingų naujienų ir klaidingos informacijos 

srityje. Rekomenduojame imtis daugiau veiksmų, pavyzdžiui, tokių kaip „patikrintos 

interneto svetainės“. 5.4.2.2: algoritmai automatiškai rodo kontrastingiausias / bendriausias 

temos versijas, taip pat kitas nuomones (melagingas naujienas), kad galėtumėte palyginti. 

5.4.2.4: naudotis mokslininkų bendruomenės daugumos konsensusu kaip nuomone, kurią 

laikome teisinga ir kurią naudojame atremti kitoms nuomonėms. 5.4.2.5: organizacija arba 

institucija, kuri tikrina naujienas ir nurodo, ar jos yra tikros, ar ne. 5.4.2.8: sukurti Europos 

interneto platformą, kurioje būtų skelbiamos patikrintos naujienos. 

139. 5.4.2.6: žiniasklaida negali būti privati, ji turi būti viešoji, kad negalėtų užsidirbti skleisdama 

melą. 

140. 5.4.2.3: duomenų tvarkymas ir saugojimas vietiniuose prietaisuose, jais nesidalijant 

debesijoje. 

141. 5.4.2.9: sukurti Europos skaitmeninę platformą, kurioje būtų teikiama informacija, mokymas 

ir švietimas (ne tik apie sveikatai nekenkiantį interneto naudojimą, bet ir apie daugelį kitų 

aspektų) ir siūlomi ištekliai ir specialistai psichikos sveikatos klausimais. 

142. 1.3.4.5: įvertinti skaitmeninių technologijų poveikį sveikatai ir aplinkai. 
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