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ES mitu, arba Euromitu, paprastai vadinami iškreipti faktai ar sukurtos istorijos
apie Europos Sąjungą ir jos institucijų veiklas. ES yra kaltinama absurdiškų
įstatymų leidyba, biurokratija bei visais sunkumais bei iššūkiais, kylančiais dėl
pasaulinių tendencijų.

Kas yra ES mitas?

Europos Sąjungai nuolat susiduriant su įvairiomis eurofobijos apraiškomis, ES
mitų demaskavimas tampa vis svarbesniu įrankiu, siekiant išlaikyti Bendrijos
vienybę. Šiandieninė Euroskeptikų mobilizacija ypatingai susijusi su komunikacija
internetinėje erdvėje bei socialiniais tinklais. Faktų tikrinimas ne tik padeda
atskleisti ES mitus, bet ir geriau suvokti ES procesus.

Kodėl turėtume kalbėti apie ES mitus ir tikrinti su jais
susijusius faktus?

MEGA reiškia „Make Europe Great Again“ (Padaryti Europą Vėl Didžia). Tai yra
„Erasmus+“ programos (projekto numeris 2019-3-DE04-KA205-018681)
finansuojamas dvejus metus trunkantis projektas, kurio tikslas - ugdyti kritinį
jaunų žmonių mąstymą ir medijų raštingumą analizuojant ir demaskuojant
eurofobiškus mitus. Projektą koordinuoja Giotingene įsikūręs Vokietijos
suaugusiųjų švietimo teikėjas BUPNET GmbH, kartu su partneriais iš Austrijos,
Kipro, Prancūzijos, Italijos ir Lietuvos.

Kas yra MEGA projektas?

  dei mitapie ES mitus (netikras naujienas) ir sėkmės istorijas sudaro 145
labiausiai paplitę ES mitai kartu su paaiškinimais, faktais bei nuorodomis, kurias
atsidarius galima rasti teisingą informaciją. Rinkinyje taip pat galima rasti 60
sėkmės istorijų kartu su ES trūkumais. Lengvesniam skaitymui mitai sugrupuoti
pagal valstybes į tokias temas, kaip įstatymų leidyba, politika, religija, kultūra,
migracija, finansai, ES funkcionavimas, sveikatos apsauga, demokratija ir „Brexit“.
ES sėkmės istorijos sugrupuotos pagal bendrus pasiekimus ir šalims būdingas
istorijas. Dauguma nuorodų į patikimus šaltinius pateiktos nacionalinėmis
kalbomis, tad norint jas perskaityti rekomenduojame naudoti „Google Translate“
ar kitus įrankius.

Rinkinį

Norėdami daugiau sužinoti apie MEGA projektą arba susisiekti su mumis, spauskite šią
nuorodą:: https://mega.bupnet.eu/

https://mega.bupnet.eu/


Kur ją radote? Išnagrinėkite svetainę, jos
kontaktinę informaciją, perskaitykite skiltį
„Apie mus“.

Istorija

Kas šios istorijos autorius? Ar yra autorius, o
gal istoriją parašė anonimas? Ar autorius
specializuojasi šio straipsnio srityje? Norint
patikrinti informaciją apie autorių, galima
apsilankyti „Linkedin“ paskyroje ar “Google”
paieškoje.

Autorius

Ar visi įrodymai sutampa? Patikrinkite
istorijos šaltinius, jei nėra šaltinių,
pabandykite rasti kuo daugiau informacijos ir
nuspręskite, ar istorija tiksli, ar ne. Įsitikinkite,
kad yra bent du šaltiniai, patvirtinantys šią
istoriją. Būkite atsargūs, jei matote
provokuojančias antraštes, kuriose per daug
didžiųjų raidžių ar pernelyg emocinga kalba.

Faktų tikrinimas
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NETIKRŲ NAUJIENŲ ir
DEZINFORMACIJOS ATPAŽINIMAS 

Kaip nuspręsti, ar istorija yra patikima: 

ar šalia istorijos yra pateikiami paveikslėliai ar
vaizdo įrašai? Patikrinkite juos naudodamiesi
„atvirkštine vaizdų paieška“

Vaizdai

Faktų tikrinimo svetainių sąrašas

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fact-checking_websites
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ĮSTATYMAI POLITIKA KULTŪRA FINANSAI
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ĮSTATYMAI

Šiame skyriuje pateikiami mitai nuo GIF’ų ir memų draudimo iki
„pagaminta Italijoje“ produktų. Daugelyje Europos šalių ES įstatymai yra
vienas populiariausių mitų objektų. Jeigu norite perprasti tikrąją istoriją,
pirma turėtumėte geriau suvokti, kaip vyksta ES įstatymų leidyba. Trumpai
tariant, būtent Europos Komisija siūlo naujus įstatymus, tačiau Europos
Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba juos priima. Kitos institucijos irgi
turi sau priskirtus vaidmenis (How the European Union works, 2005).

Čia galite rasti daugiau informacijos apie ES įstatymų leidybos procedūras

www.mega .bupnet .eu

LIETUVA

ES uždraudė dulkių siurblius

 ______.     _   Dulkių siurbliai nėra uždrausti, o
nauji įstatymai buvo priimti siekiant sustiprinti
aplinkos apsaugą. Europos Sąjunga priėmė
rezoliuciją, kuria dulkių siurblių gamintojai
privalo pereiti prie mažiau energijos
naudojančių dulkių siurblių. Galingi dulkių
siurbliai sunaudoja gerokai daugiau elektros
energijos, yra triukšmingi ir neekonomiški. Šis
perėjimas Europos Sąjungos narėms padės
sutaupyti kone dvigubai daugiau elektros
energijos.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

ĮSTATYMAI
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Patikrinkite Twitter žinutę ¹

https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0666


ES apribojo žodžio laisvę internet

                Mitas apie ES ketinimą apriboti žodžio laisvę internete pasklido po
naujojo autorių teisių apsaugos įstatymo. Šis įstatymas įpareigojo socialinius
tinklus bei platformas tokias kaip “Youtube”, “Twitter”, “Facebook” ir kt. užtikrinti,
jog vartotojų keliamas turinys nepažeistų autorinių teisių. Daugelis pabūgo, jog
šios kasdien plačiai naudojamos internetinės platformos turės įdiegti
automatinius filtrus ir šie blokuos ne tik tokį turinį kuris yra nelegalus bet ir tokį,
kuris yra leidžiamas, tačiau filtrai nesugebės jų atskirti. Kritikai mano, jog tokiu
būdu būtų pažeidžiama saviraiškos laisvė internete. ES iš kitos pusės, teigia, jog
saviraiškos laisvė viena pagrindinių jos vertybių ir aiškiai nurodo, jog esami
kūriniai gali būti naudojami visoje Europoje citavimo, kritikos, apžvalgos,
karikatūrų ir parodijų tikslais. O “Facebook”, “Google” ir kt. platformos pačios gali
spręsti kaip užtikrinti autorių teises kartu vartotojams paliekant saviraiškos
priemones.

Patikrinkite patikimą šaltinį
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ES uždraudė vaikams pūsti balionus 

           2011 metais žiniasklaidoje buvo pranešta, jog Europos Sąjunga
uždraudė vaikams pūsti balionus. Naujienų portaluose buvo rašoma, jog ES
valdininkai įžvelgia mirtiną grėsmę paprasčiausiuose žaisluose tokiuose kaip
pučiami balionai. 
Iš tikrųjų, ES žaislų saugos direktyva siekiama, jog vaikų sveikata būtų kuo labiau
apsaugota, o reikalavimai yra skirti sumažinti kenksmingų cheminių medžiagų
žaisluose kiekį, bei atnaujinti naudojimosi instrukcijas. ES neuždraudė vaikams
pūsti balionus, o pateikė reikalavimą, jog prie latekso balionų būtų pridėtas
įspėjimas, kad jaunesni nei 8 metų vaikai pūsdami balionus būtų prižiūrimi tėvų.
Šis įspėjimas skirtas apsaugoti vaikus nuo uždusimo ar paspringimo tokiu žaislu.

Patikrinkite patikimą šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį

NETIESA
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/MEMO_19_1849
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhvIWGm-_oAhXBmIsKHcl7AeAQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F16184%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Flt%2Frenditions%2Fnative&usg=AOvVaw2cULTEmuGvJjA9yzAX26uV
https://www.sarmatas.lt/10/facebook-ir-es-funkcionieriai-pries-zodzio-laisve/
https://www.alfa.lt/straipsnis/12705163/es-vaikams-uzdraude-pusti-balionus


ES parlamente uždraudė nacionalines vėliavas

      _________Sono aSocialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje nuskambėjo žinia
apie uždraustas nacionalines vėliavas Europos Parlamente. Didžiosios Britanijos
atstovai paskelbė savo socialiniuose tinkluose, jog nuo jų suolų pašalinta
nacionalinė vėliavėlė, šį gestą pavadino nacionalinių simbolių draudimų bei
pasidžiaugė išstojimu iš sąjungos. Tuo tarpu, Danijos atstovas pareiškė, jog
parlamento pirmininkas “akivaizdžiai nekenčia tautinių valstybių.”

Iš tiesų, tvarka, jog ant stalelių plenarinių posėdžių salėje negali būti jokių daiktų
tarp jų ir vėliavėlių galioja jau seniai. Parlamento pirmininkas šią tvarką tik
priminė, o valstybių narių vėliavos pastatytos posėdžių salės šonuose, tad nėra
uždraustos. Kaip teigia Lietuvos Europarlamentarai, ant stalelių neleidžiami jokie
daiktai, nei stiklinės nei vandens buteliukai, kad nebūtų trukdžių posėdžių metu. 

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį 1
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ES uždraudė vaikams rašyti laiškus Kalėdų seneliui

                 Mitas, jog vaikams buvo uždrausta rašyti laiškus Kalėdų seneliui
pasklido po to, kai vienas Vokietijos miestas neteisingai interpretavo ES priimtą
asmenų apsaugos įstatymą. Kaip teigiama žiniasklaidoje, po šio įstatymo
paskelbimo Roto miestelyje nebuvo leista kabinti vaikų laiškų skirtų Kalėdų
seneliui, kuriuose buvo nurodyti jų adresai ir kita asmeninė informacija. 
Iš tiesų, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas skirtas užtikrinti žmonių
teises į duomenų apsaugą bei kartu sumažinti nusikalstamumą. Šiuo atveju,
vaikų duomenys gali būti naudojami su tėvų leidimu. Minėtame miestelyje
sprendimas buvo rastas pasiūlius kitokia forma pateikti laiškus Kalėdų seneliui,
kurioje yra papildomai įrašomas tėvų sutikimas. Kaip teigė Europos Komisijos
atstovai, taikyti bei interpretuoti šio naujojo įstatymo dar nemokame.

Patikrinkite patikimą šaltinį

Patikrinkite patikimą šaltinį 2 

Patikrinkite mito šaltinį 

Patikrinkite mito šaltinį
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/agenda/briefing/2013-07-01/1/sveika-kroatija
https://alkas.lt/2020/01/15/es-parlamente-uzdraustos-nacionalines-veliavos/
https://alkas.lt/2020/01/15/es-parlamente-uzdraustos-nacionalines-veliavos/
https://sputniknews.lt/world/20181125/7613615/viename-vokietijos-miestu-vaikams-uzdrausta-rasyti-viesus-laiskus-kaledu-seneliui.html


  _________.   Naujienų portaluose buvo pasirodžiusios klaidingos antraštės apie
tai, jog Europos Sąjunga reikalauja valstybes nares iškelti ES vėliavą prie
vyriausybių pastatų. Lietuvoje tokia žinia buvo sutikta priešiškai bei pavadinta “ES
simbolių propaganda”. 
Iš tiesų, Europos Sąjungoje nėra įtvirtintas toks reikalavimas, o kiekviena šalis
atskirai nustato kokiais atvejais bus keliama ES vėliava. Kai kurios valstybėse ji
keliama tik minint Europos dieną t.y. gegužės 9, Danijoje ES vėliavų kėlimas nėra
reglamentuotas. Lietuva įteisino ES vėliavos naudojimą Lietuvos pirmininkavimo
ES Tarybai metu t.y. 6 mėnesius ant Seimo, Prezidentūros, Vyriausybės ir kai
kurių kitų valstybinių pastatų. Taip pat, kokie ES simboliai bus naudojami
informuoti visuomenę apie ES skiriamas lėšas nėra nustatyta, tad nėra
reikalavimo kelti vėliavas prie visų ES remiamų institucijų pastatų, gali būti
naudojama ir kitokie mažesni simboliai.

    _______.    Mitas, jog ES uždraudė turistų darytas “Londono akies” nuotraukas
plačiai paplito 2015 metais, kai ES Parlamentas gavo pasiūlymą dėl naujų
„Panoramos laisvės“ nuostatų. Buvo tikėtasi pritaikyti autorių teisių apsaugą
komerciniam visuomeninių pastatų fotografijų naudojimui. Kai kurie naujienų
portalai skelbė, jog nebebus galima fotografuoti tokių objektų, kaip Eifelio
bokštas, Londono akis ar Šiaurės angelas. 
Vis dėlto, šis pasiūlymas nebuvo priimtas. ES Autorių teisių direktyva teigia, jog
valstybės narės gali taikyti autorių teises objektams, stovintiems viešosiose
erdvėse. Išimtimi vadinama „Panoramos laisvė“, kuri gyventojams leidžia ne tik
fotografuoti viešąsias erdves, bet ir naudoti nuotraukas asmeniniais ir
komerciniais tikslais priklausomai nuo to, kaip autorių teisių išimtis apibrėžiama
nacionaliniuose teisės aktuose. Taigi, šios ES nuostatos ES valstybėse narėse
nėra privalomos.
.

Europos Sąjungos vėliava taps privaloma

Patikrinkite patikimą šaltinį
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 ES uždraudė turistines “Londono akies” nuotraukas

Patikrinkite patikimą šaltinįPatikrinkite mito šaltinį
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=32wfbmym&actualEditionId=zoDcSAazXo&documentId=TAIS.245945&category=TAD
https://epthinktank.eu/2016/07/21/freedom-of-panorama/
https://www.express.co.uk/news/uk/586262/European-Union-ban-photos-freedom-of-panorama-Angel-of-North-London-Eye


  _______.    __ Šis mitas plačiai paplito socialiniuose tinkluose ir apskritai visoje
žiniasklaidoje po to, kai ES pasiūlė sąžiningo naudojimo (fair use) taisykles kūrėjų
teisei į internete keliamus kūrinius.
Iš tiesų norėta apsaugoti menininkus, kurie dažnai negauna atlygio už savo
kūrinius naudojamus įvairiose internetinėse platformose kaip „Youtube“,
„Facebook“, „Twitter“, kai tuo tarpu šios technologijų milžinės iš jų lobsta. ES
leidžia kurti parodijas ir karikatūras, tad memai ir GIF’ai yra „išgelbėti“. 

ES uždraudė memus ir GIF’us

Patikrinkite patikimą šaltinį 
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Patikrinkite Twitter žinutę ²
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-


          _________ (buvo tiesa iki 2009 m., bet ne be priežasties)
Teigiama, kad Briuselio valstybės pareigūnai, karštligiškai įteisindami naujas
normatyvas, neturėjo nieko geriau veikti, nei kad nustatyti maksimalų leistiną
agurkų išlenkimo aukštį. Nors ir pasenęs, šis teisės aktas vis dar sukelia daug
juoko.
Būtent prekybininkai ir pasiūlė šį reguliavimą ir dėl labai praktinių priežasčių.
Tiesūs agurkai ne tik daug lengviau už riestus telpa pakuotėse, bet taip sutaupo
daugiau vietos. Tokiu būdu, agurkų gabenimas tampa paprastesnis, o jų kainos -
mažesnės. Paprasčiau tampa ir suskaičiuoti, kiek dėžėje yra agurkų. 
Šios priežastys lėmė, jog 1988 metais ES priėmė Jungtinių Tautų Europos
ekonomikos komisijos įteisintus agurkų formos reguliavimo teisės aktus. Jokios
kitos Briuselio priimtos nuostatos nebuvo taip išjuoktos, kaip šios, vis dar iki šių
dienų kritikų ir kabareto atlikėjų per dantį traukiamos. Buvo leidžiama
perparduoti ir riestus agurkus, tačiau ne kaip aukščiausios kokybės klasės
produktus.
Galiausiai ES Komisija šį agurkų formą reguliuojantį teisės aktą 2009 metais
panaikino.

ES biurokratai reguliuoja agurkų formą

NETIESA
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VOKIETIJA

Patikrinkite patikimą šaltinį 4 
(vaizdo įrašas DE, EN, FR, IT, PL, ES

kalbomis)

  _________      Priešingai, priėmus naują teisės aktų paketą, Europos Komisija
siekia sustiprinti kilmės vietos nuorodų, tokių kaip „Pagaminta Vokietijoje“,
apsaugą. Tiksliau, Europos Komisijos pasiūlymai yra skirti užtikrinti, kad
„Pagaminta Vokietijoje“ produktai būtų iš tikrųjų pagaminti Vokietijoje.

Etiketė „Pagaminta Vokietijoje“ yra pavojuje

NETIESA
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32110/european-parliament-approves-new-copyright-rules-for-the-internet-
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/organisationen/geschichte_der_eu/bildergalerie-eu-mythen-100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/organisationen/geschichte_der_eu/bildergalerie-eu-mythen-100.html
https://www.euroshop.de/de/Home/News_Business_Facts/Archiv/EU-Kommission_Made_in_Germany_nicht_in_Gefahr
https://www.euroshop.de/de/Home/News_Business_Facts/Archiv/EU-Kommission_Made_in_Germany_nicht_in_Gefahr
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-gurkenkruemmung_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-gurkenkruemmung_de
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EWG)_Nr._1677/88_(Gurkenverordnung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_(EWG)_Nr._1677/88_(Gurkenverordnung)


  ___                                 Kas gi yra tas ES kaitrinės
elektros lemputės draudimas? Šią idėją pasiūlė
Vokietija. Priešingai nei yra teigiama, kaitrinės
elektros lemputės draudimą priėmė ne
Briuselis. Draudimą 2007 metais pasiūlė
tuometinis Aplinkos ministras Sigmar Gabriel.
Tai buvo Vokietijos Vyriausybės idėja.
Socialdemokratų atstovas šią idėją pristatė
Briuselyje dar ir todėl, kad Vokietijos kanclerės
Angelos Merkel vadovaujama Vyriausybė norėjo
save pristatyti kaip puikų klimato apsaugos
pavyzdį. ES valstybių ir vyriausybių aukščiausiojo
lygio susitikimo dalyviai sutiko su draudimu, o
nacionalinių parlamentų atstovai jį priėmė.
Europos Komisija buvo aukščiau visų vykdomųjų
institucijų, ir nė viena valstybė narė draudimui
neprieštaravo.
.

ES atėmė iš mūsų seną gerą kaitrinę elektros lemputę 
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  ____.   _____ ES reguliuoja asmens apsaugos priemones (AAP), o darbuotojų ir
privačios sveikatos ir saugos sričiai taikoma nemažai reikalavimų. Norminiu aktu
tik siekiama užtikrinti, kad orkaitės ir krosnies pirštinės, kuriomis prekiaujama,
efektyviai apsaugotų nuo nudegimų. Šiai kategorijai nepriklauso net ir turguose
parduodami individualiai nerti indų laikikliai. Jie griežtai priskiriami
dekoratyviniams gaminiams. 

ES siekia uždrausti nertus puodų laikiklius
NETIESA
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https://ec.europa.eu/germany/content/mythos-gluehbirne_de
https://ec.europa.eu/germany/content/mythos-gluehbirne_de
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-sechs-mythen-ueber-die-eu-und-was-wirklich-dran-ist-1.1950690-3
https://www.sueddeutsche.de/politik/europaeische-union-sechs-mythen-ueber-die-eu-und-was-wirklich-dran-ist-1.1950690-3
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-topflappen_de


Priėmus naująjį ES įstatymą, vairuotojai turi perlaikyti
vairavimo egzaminą kas penkerius metus 

  _____<---------Taip buvo tvirtinama Vokietijos laikraščio „Auto Zeitung“
internetinėje svetainėje patalpintame straipsnyje, išleistame 2019 metų
balandžio 1-ąją. Netrukus po to, internetinėje erdvėje pasirodė ir daugiau
naujienų apie tariamą prievolę reguliariai perlaikyti vairavimo egzaminą
Vokietijoje.  
Iš pradžių buvo manyta, jog žinią „Nuo dabar vairavimo teorijos egzaminą reikės
laikyti kas 5-erius metus“ paskelbė laikraštis „Kölner Abendblatt“. Tačiau,
laikraščio tokiu pavadinimu nėra. Vokietijos Federacinė susisiekimo ministerija
kartu su Europos Komisija paneigė tokio įstatymo, kuris įpareigotų vairuotojus
perlaikyti vairavimo egzaminą kas 5-erius metus, egzistavimą.
Vis dėlto, 5-erių metų taisyklė taikoma C1, C1E, C ar CE sunkiasvorių krovinių
transporto priemonių kategorijas turintiems vairuotojams. Anot „TÜV Nord“
internetinėje svetainėje skelbiamos informacijos, „Šios transporto priemonių
kategorijos galioja 5-erius metus, ir gali būti atnaujinamos dar 5-eriems metams
tik sėkmingai išlaikius fizinės parengties testą (sveikatos ir oftalmologo
patikrinimą)“.
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ES direktyva leidžia naudoti benamius augintinius
bandymams su gyvūnais 
    _.             __________   I. Gegužės 4 d. Facebook vartotojas įkėlė pranešimo, kurį
parašė „Tierschutzverein Strausberg, Rüdersdorf, und Umgebung e.V.“ (gyvūnų
apsaugos draugija), nuotrauką. Pranešimu įspėjami „visi laisvai klajojančių kačių
savininkai“. Jame yra teigiama, kad 2010 m. priimta Europos Sąjungos direktyva,
kuri, nors viešai dar nėra prieinama, tačiau leidžia naudoti benamius augintinius
bandymams su gyvūnais. Netiesiogiai užsimenama ir apie direktyvos padarinius -
prekybą kačių kailiu. Pranešime teigiama, kad Direktyva 2010/63/ES leidžia
naudoti benamius augintinius laboratoriniams bandymams su gyvūnais.
Direktyvos, priimtos 2010 m. rugsėjo 22 d. tikslas - „apsaugoti mokslo tikslais
naudojamus gyvūnus“. ES direktyva leidžia naudoti benamius ir sulaukėjusius
naminius gyvūnus bandymams su gyvūnais tik išimtinais atvejais. 2007 metais
priimtas ES reglamentas draudžia prekybą kačių ir šunų kailiu. 
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https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-bbe/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0063
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/
https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-c1-c1e-c-and-ce/


  ____.              -____------------------------------------.i_ „ELAM“, neonacistinė Kipro partija,
yra nusistačiusi ne tik prieš taip vadinamą „nelegalią imigraciją“, kas reiškia
trečiųjų šalių piliečių atvykimą. Pirmą kartą Kipro politikos istorijoje politinė
partija taip pat reikalauja, kad ES piliečių, atvykstančių į Kiprą dirbti ar gyventi,
skaičius turi būti reguliuojamas arba mažinamas. Šiuo teiginiu atvirai
pasmerkiami laisvo ES piliečių judėjimo per vidines Bendrijos sienas pamatai. Be
to, „ELAM“ tokiu būdu sąmoningai išreiškia antipatiją ne tik taip vadinamai Kipro
ir ES „islamizacijai“, bet ir šalies kultūros ir tradicijų „susvetimėjimui“, dėl kurių
kaltinami kitų ES valstybių piliečiai.
Tame pačiame vaizdo įraše, kuris buvo partijos kampanijos 2014 m. vykusiems
Europos Parlamento rinkimams dalis, „ELAM“ ragino rinkėjus „savo balsą atiduoti
tautiečiams“. Tai yra akivaizdus populizmas atsižvelgiant į tai, kad Europos
Parlamento rinkimų metu visos valstybės narės kviečiamos siųsti į Parlamentą
savo šalių atstovus, o iš ten - į ES Komisiją. 
Taigi, nėra prasmės kviesti rinkėjus „savo balsą atiduoti tautiečiams“, kadangi
būtent tai ir vyksta. „ELAM“ nori matyti Bendriją, kurią sudaro krikščioniškos
tautos su visišku suverenitetu visais klausimais. Partija mano, kad Briuselis veikia
kaip direktoratas visose ES gyvenimo srityse, ir todėl siekia tokios ES, kurioje
nacionalistai turėtų daugiau įtakos valstybių narių nacionalinėse politinėse
sistemose. 

„Kipras privalo sumažinti ES piliečių, imigruojančių į salą
skaičių, o rinkėjai 2014 m. Europos Parlamento
rinkimuose turi mąstyti tautiškai“

NĖRA VIENAREIKŠMIO ATSAKYMO
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ITALIJA

Patikrinkite patikimą šaltinį
 

  _________   Klaidinantis teiginys atsirado dėl Europos Sąjungos parengto
įstatymo, kuriuo siekiama uždrausti fosfatų naudojimą kaip maisto priedą
Europoje. 
Šiuo pasiūlymu nėra siekiama uždrausti prekybą kebabais, o tik užtikrinti
parduodamų produktų kokybę ir uždrausti tuos maisto priedus, kurie gali
pakenkti vartotojų sveikatai. 

NETIESA

Europos Sąjunga dekretu uždraudė vyriškos lyties
atstovus 

Patikrinkite patikimą šaltinį

  _______         Twitter žinutėje ⁴ rašoma, jog Europos Sąjunga nusprendė
boikotuoti vyriškos lyties atstovus pagal dekretą. Tai, žinoma, yra melagingos
naujienos, kadangi iš tiesų omenyje turima gaires, kaip vartoti lyčiai neutralią
kalbą. 

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties principas, įvairiomis progomis
remiamas Europos Parlamento, yra glaudžiai susijęs su Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartija ir sutartimis. Todėl nenuostabu, jog Parlamente
vartojama kalba tai pat turėtų atspindėti šį principą.

Šiomis gairėmis siekiama užtikrinti, kad Parlamento dokumentuose ir
komunikacijoje visomis oficialiomis kalbomis, nebūtų vartojama seksistinė ir lytį
išskirianti kalba.
Šiomis gairėmis siekiama ne priversti Europos Parlamento darbuotojus laikytis
privalomų taisyklių, o skatinti administracines tarnybas rašant, verčiant žodžiu ar
raštu atsižvelgti į lyčių aspektą.

Patikrinkite Twitter žinutę ³

ĮSTATYMAI

NETIESA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R1129&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf


Strasbūre veikiantis Europos Žmogaus Teisių Teismas
apribojo saviraiškos laisvę

  ______.      ___Tiesa, kad Strasbūro teismas, nuteisia tuos, kurie apkaltina kitus
žmones žmogžudyste, už tai, kad pastarieji pasinaudoja tokia savo teise. Vis
dėlto, tai nėra saviraiškos laisvės apribojimas, o pagrindinių žmogaus teisių
apsauga, nes abortas yra ne žmogžudystė, o moters teisė.
Europos žmogaus teisių konvencija apibrėžia saviraiškos laisvę kaip pagrindinę
žmogui suteiktą teisę, tačiau antrame skyriuje paaiškina, jog „naudojimuisi sau
suteiktomis teisėmis, kurios yra neatskiriamos nuo pareigų ir atsakomybių, gali
būti taikomos <...> teisės aktų nustatytos ir demokratinėje visuomenėje būtinos
sankcijos <...> sveikatos ir moralės apsaugai, kitų asmenų reputacijos ar teisių
apsaugai <...>“.

NETIESA 
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Naujas Europos teisės aktas: Nuo 2020 sausio 1 dienos
nebebus galima atsiimti į prekybinius vežimėlius įdėtų
monetų, nes jos bus aukojamos imigrantams

  ______ ___ Šis vaizdas ⁶ yra „Facebook“ grupėje „Barzzelette“ įkelto pokšto
rezultatas. Pokšto autoriai, kalbėdami apie „atiduodamus gyventojų pinigus
atvykėliams“, omenyje turi Europos teisės aktą, pagal kurį prekių vežimėliuose
paliktos monetos turi būti paskirstytos imigrantams. Tai yra tobula priemonė
leisti juokelio nesupratusiems žmonėms išreikšti savo įsiūtį. Prasidėjęs kaip
nekaltas pokštas, tačiau ištrauktas iš konteksto, tampa melagingomis
naujienomis. 
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https://www.tuev-nord.de/en/private/traffic/driving-licence-classes/classes-bbe/
https://www.bufale.net/bufala-nuova-legge-europea-dal-1-gennaio-soldi-inseriti-nel-carrello-saranno-donati-agli-immigrati/


ES naikina „Pagamintus Italijoje“ maisto produktus
       ____ _____Prieš Europą nusiteikę gyventojai mėgina įtikinti kitus, jog ES siekia
sunaikinti įprastus "pagaminta Italijoje" produktus pirmenybę teikiant
atkeliavusiems iš kitų valstybių, pavyzdžiui, aliejui iš Tuniso ar ryžiams iš
Kambodžos. Vis dėlto, realybė yra truputį kitokia. 
Specialios identifikavimo ir apsaugos sistemos dėka, ES saugo iš skirtingų šalies
vietų atkeliaujančius įprastus ir tradicinius maisto produktus. Be to, kalbant apie
Italijos atvejį, tokie maisto produktai, kaip parmezano sūris, San Daniele kumpis
ar tradicinis Modenos balzaminis actas, kartu su kitais 167 Italijoje registruotais
produktais, gali džiaugtis ES DOP apsaugos logotipą turinčių produktų statusu.
Tai reiškia, jog šie produktai turi turėti atitinkamą kilmės vietą, o jų savybės ar
charakteristikos - būti susijusios su atitinkama geografine aplinka, įskaitant jų
gamybos etapus. ES kokybės logotipų apsauga užtikrinama visoje ES bet ir skirta
užkirsti kelią klastojimui.  
Tos pačios apsaugos taisyklės yra taikomos visose ES valstybėse. Kalbant apie ES
nepriklausančias šalis, Europos Komisija siekia užtikrinti, jog maisto kokybės
standartai būtų įtraukti į tarptautinius prekybos susitarimus, kad
nepriekaištingos kokybės Europos produktai būtų apsaugoti. 

NETIESA
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ES siekia uždrausti bulvytes

  ________.   _. Europos Sąjunga nesiekia uždrausti bulvytes, o apsaugoti vartotojus
nuo galimų kancerogeninių medžiagų. ES sutinka, jog maisto gamintojai privalo
sumažinti žmogui kenksmingų medžiagų, aptinkamų maiste, lygį. Europos maisto
saugos tarnyba 2015 metais paskelbė rizikos vertinimą, kuriame daroma išvada,
jog akrilamidas galimai padidina riziką susirgti vėžiu visose amžiaus grupėse.
Akrilamidas yra kancerogeninė medžiaga, kuri susidaro iš natūraliai produktuose
esančių asparagino (amino rūgščių) ir cukrų vykstant maisto apdorojimui
aukštoje temperatūroje, pavyzdžiui, kepant riebaluose ir orkaitėje, skrudinant,
ypač bulves ir jų produktus, grūdiniuose maisto produktuose, kavoje ir kavos
pakaitaluose. 
Taigi, vadovaujantis Europos maisto saugos tarnybos nuomone, Europos
Komisija pradėjo diskusijas su valstybių narių institucijomis dėl tinkamų
reguliavimo priemonių sumažinti akrilamido kiekį maiste.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_2028
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151


Europos Sąjunga apmokestina oro kondicionierius

  _______.     __Šios kiekvieną vasarą vis pasirodančios melagingos naujienos
susijusios su 2014 m. spalio 1 d. įsigaliojusia taisykle. 
ES neapmokestina italų šeimų oro kondicionierių. Kad ir kaip bebūtų, tai nėra
mokestis, o Europos standartų (15 Direktyvos 2010/31/EU straipsnis) įvestas
reikalavimas, pagal kurį kiekviena valstybė turi nustatyti būtinas priemones
periodiškai įvertinti, ar oro kondicionieriai efektyviai ir tinkamai veikia vėsinant
patalpas ir užtikrinti periodiškus galingiausių oro kondicionierių patikrinimus,
tiksliau, daugiau nei 12 kW galingumo ar pajėgius atvėsinti bent 160 kvadratinių
metrų kambarius. Niekas nesikeičia su oro kondicionieriais, įrengtais daugumoje
mūsų namų ir mažesnių prekybos centrų.
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ES uždraudžia kreideles ir spalvotus pieštukus

        _________  2017 metais laikraštis „The Sun“ išspausdino pranešimą, kuriame
teigiama, jog ES uždraus prekybą kreidelėmis ir spalvotais pieštukais ir dėl to
vaikai nustos piešti. Akivaizdu, jog tai yra melagingos naujienos. ES įvedė naujas
priemones sumažinti švino koncentracijos ribinę vertę žaisluose remiantis
naujais ir tyrimų patvirtintais įrodymais. Mažamečius vaikus auginantys tėvai žino,
jog jie yra linkę kramtyti žaislus, o ypač - pieštukus ir kreideles. 
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Remiantis moksliniais įrodymais
patvirtinta, jog nėra saugios švino
koncentracijos ribos, ir net nedidelis
šio nuodingo metalo kiekis,
naudojamas žaislų gamybai, gali
padidinti vaikų sergamumo inkstų
ligomis ar mokymosi sutrikimų riziką.
Štai kodėl ES įpareigoja laikytis
nustatytų žaislų saugos reikalavimų,
dėl ko žaislai tampa žymiai saugesni.
Kreidelės ir spalvoti pieštukai nėra
„draudžiami“.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_2028
https://ec.europa.eu/italy/https%3A/ec.europa.eu/italy/news/euromyths/20160719_europa_tassa_aria_condizionata_it
https://www.thesun.co.uk/news/2727663/now-eurocrats-are-clamping-down-on-colouring-pencils-as-they-tighten-regulations-over-fears-children-could-be-eating-dangerous-levels-of-lead/


ES ragina italus gaminti mocarelą naudojant pieno
miltelius

  _____.......    .2015 metais nemažai laikraščių paskelbė paniką keliančias
antraštes, apie „sūrio be pieno“ atėjimą į rinką ir Europos Komisijos įpareigojimą
pradėti gaminti mocarelos sūrį iš pieno miltelių.
Europos Sąjunga svarsto galimybę naudoti dehidratuotus ir regeneruotus pieno
miltelius pieno produktų, tokių kaip sūris ir jogurtas, gamyboje, tačiau tai nėra
prievolė. Problema yra ta, jog italų įstatymas Nr. 138-1974 draudžia šių pieno
pakaitalų naudojimą. 
Anot Europos Komisijos, italų įstatymas pažeidžia laisvos konkurencijos ES viduje
principą. Dėl to atsakingos valdžios institucijos Briuselyje išsiuntė formalų
įspėjimą, kuriuo prašoma panaikinti teisinę priemonę, trukdančią laisvam prekių
judėjimui. 
Briuselis nenustatinėja jokių taisyklių, o skatina panaikinti draudimą, kuris tam
tikrais atvejais nėra būtinas ir prasilenkia su realiais faktais. Sūrio ir jogurto
gamyboje taip pat gali būti naudojami pieno milteliai, tačiau norintys ir toliau
pasitelkti senus gamybos metodus, produktus turi atitinkamai ženklinti tam, kad
vartotojas žinotų, kuriame produkte galima rasti pieno pakaitalų.
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„ES skelbia karą vairuotojams: Jungtinėje Karalystėje
automobilių vairuotojai turi kiekviename mieste mokėti
spūsčių mokestį“, - teigia Briuselio kovos su klimato
kaita entuziastai

      _________Šiose, kaip ir daugelyje kitų naujienų, pasirodžiusių prieš „Brexit“,
pateikiama neteisinga informacija.
Visų pirma, Europos Sąjunga neturi įgaliojimų versti vietines valdžios institucijas
įvesti spūsčių ar komunalinių atliekų išvežimo mokesčius. Abu mokesčiai išlieka
atsakingų nacionalinių ir regiono valdžios institucijų kompetencija. Europos
Sąjungai priklauso tik tie įgaliojimai, kurie buvo perduoti valstybių narių pagal ES
Sutartis.
Pareiškimai, jog automobilių vairuotojai turėtų mokėti už vairavimą miestuose ir
komunalinių atliekų išvežimą kyla dėl Regionų Komiteto 2012 metais išleisto
„Europos 2020 metų strategijos vadovo miestams ir regionams“. Laikraščių
straipsniuose neminima, jog vadovas yra kelerių metų senumo. Juose taip pat
nenurodoma, jog Regionų Komitetas yra tik patariamasis organas, neturintis
jokių teisinių galių, ir kurį sudaro išrinkti vietiniai ir regionų atstovai. „The
Express“ laikraštis komitetą apibrėžia kaip „Europos Regionų Komisiją“, nors tai
nėra teisinga. Tai yra atskira institucija.
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https://wayback.archive-it.org/11980/20191004140838/https:/blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/eu-will-not-and-could-not-impose-congestion-charges-on-drivers-or-bin-collection-fees-on-householders/
https://wayback.archive-it.org/11980/20191004140838/https:/blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/eu-will-not-and-could-not-impose-congestion-charges-on-drivers-or-bin-collection-fees-on-householders/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012R1151


Europos biurokratai negali pakęsti italų virtuvės, ir
todėl siekia užrausti malkomis kurenamas krosnis

      _________ Šios melagingos naujienos internete pasirodė jau 2010 metais,
tačiau Georgia Meloni, viena aktyviausių politikių Italijoje, suklydo patikėdama šia
klaidinga informacija ir pasinaudodama senomis naujienomis ginant savo idėjas
televizijoje. 
Laikantis griežtų techninių ir konstrukcinių reikalavimų, malkomis kurenamos
krosnys, rinkoje pritaikomos jau nuo 2006 metų kovo mėnesio. Prieš kurį laiką
plačiai paplito naujienos (kurios, kaip vėliau paaiškėjo, yra nepagrįstos), jog
Europos Komisija uždraudė malkomis kurenamas krosnis. To priežastys būtų
higieninių ir sanitarinių normų neatitikimas. 
Vis dėlto, apmaudu, jog Europos Komisija pati patvirtino šių žiniasklaidos
priemonių, pirmiausia interneto, skleistų naujienų nepagrįstumą: Europos teisės
aktai dėl higienos tradicinėse picų kepimo sistemose buvo įtvirtinti 1993 metų
birželio 14 dieną Komiteto Direktyvoje 93/43/EEC dėl maisto produktų higienos
(dabar pakeista vadinamuoju „higienos teisės aktų paketu“: nuostatos (EC) 852,
853, 854, 882/2004, ir Direktyva 2002/99).
Šioje direktyvoje nėra numatytos nuostatos, kurios draustų picerijose
naudojamas malkomis kurenamas krosnis. Tai dar ne viskas: direktyvoje apskritai
nėra minimos krosnys, joje tiesiog nustatomi bendrieji maisto higienos principai.
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Poodinė mikroschema: naujas ES teisės aktas, pagal kurį
dvejų metų bėgyje turėsime ją implantuotis

     _________Twitter ¹⁴ pranešime ir straipsnyje kalbama apie poodines
mikroschemas, nustatytas naujojo ES reglamento, kuris nėra aiškiai paminimas:
dvejų metų bėgyje visi savo kūnuose turėsime implantuotis po mikroschemą. Tai
yra unikalus identifikavimo numeris, kuris gali būti susietas su išorinėje duomenų
bazėje talpinama informacija: asmens tapatybės duomenys, medicininiai ir
sveikatos duomenys, medicinos paslaugos, turimos alergijos ir kontaktinė
informacija. Teigiama, jog Italija yra trečioji šalis, sutinkanti su poodiniu
mikroschemų implantavimu. 
Nors ir yra akivaizdu, jog tai nėra patikimi šaltiniai, šios melagingos naujienos
internetinėje erdvėje pasirodė 2016, 2018 ir vėl 2020 metais.  
Iš tiesų, nėra tokio šaltinio, kuriame būtų kalbama apie poodinių mikroschemų
įteisinimą. Be to, jau 2020 metai, tačiau dar niekas nebuvo įpareigotas
implantuotis poodines mikroschemas.
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https://www.bufale.net/microchip-sottocutaneo-nuova-normativa-europea-entro-due-anni-ognuno-di-noi-dovra-farselo/
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-1999-2771&language=IT


Naujas ES pasiūlymas: santaupų slėpimas namuose
taptų nusikaltimu

    _________.Straipsnyje, kuriame yra šie Twitter ¹³ pranešimai teigiama, jog
Europos Sąjunga siekia nubausti tuos, kurie savo santaupas laiko namuose, kas
labiausiai paveiks būtent italų piemenų ir ūkininkų internetinę bankininkystę ar
e-komerciją.
Tai nėra teisinga informacija, kadangi pinigus laikyti namuose niekada nebuvo
draudžiama, o ir tokio teisės akto priėmimas negalėtų būti įmanomas. Ši
klaidinga informacija pateikiama kitame laikraštyje, kuriame kalbama apie
pernelyg didelio atsiskaitymo grynaisiais pinigais ir šešėlinės ekonomikos
vaidmens šalyje rizikas. 
Jau dabar atsiskaitymas grynaisiais pinigais yra ribojamas ne ES teisės aktų
nurodyta tvarka, o nacionaliniu lygmeniu. Tai neturi įtakos straipsnyje minimiems
ūkininkams ir piemenims, kuriems nereikia naudoti didelių pinigų sumų, ir kurių
šis ribojimas turbūt neigiamai nepaveiks. 
Iš tiesų, atsiskaitymo grynaisiais pinigais ribojimas skirtas suvaldyti pinigų
plovimą ir neteisėtų veiklų finansavimą. 
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Sodas namuose? Atsisveikinkite su šia mintimi, nes
jums reikės licencijos

    _________    Twitter žinutė ¹⁵ skelbia, jog Europos Sąjunga įpareigoja ūkininkus
mėgėjus įsigyti licenciją norint tvarkyti nedidelius mieste arba jų valdose esančius
daržovių sodus. Tai nėra tiesa. Tokia licencija egzistuoja, tačiau licencijuojami tik
konkretūs produktai profesionaliam naudojimui, kurie gali sukelti, jei naudojami
neteisingai, neigiamų padarinių aplinkai ir sveikatai.
Taigi, patentas yra skirtas verslininkams kartu ir šeimos verslams, kurie privalo
turėti licenziją patiems pavojingiausiems produktams, būti susipažinę su jų
naudojimu ir tokiu būdu pasiūlyti geresnius ir sveikesnius produktus vartojimui
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https://www.leggioggi.it/2016/01/04/pagamenti-in-contanti-limite-dei-3mila-euro-quando-si-puo/
https://www.leggioggi.it/2016/01/04/pagamenti-in-contanti-limite-dei-3mila-euro-quando-si-puo/
https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_12/contanti-tesoro-150-miliardi-spunta-l-idea-una-voluntary-dbd24338-90bc-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml
https://www.corriere.it/economia/16_ottobre_12/contanti-tesoro-150-miliardi-spunta-l-idea-una-voluntary-dbd24338-90bc-11e6-824f-a5f77719a1a0.shtml
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_483_f1_report_from_commission_en_v4_p1_981536.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/com_2018_483_f1_report_from_commission_en_v4_p1_981536.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128
https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_14_08_2012_150.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/dlgs_14_08_2012_150.pdf


Naujas autorių teisių įstatymas gali reikšti „YouTube“
pabaigą Europoje

        _________Naujienų portaluose skelbiama, jog Europos autorių teisių įstatymo
koregavimas reiškia tokios „YouTube“ platformos, kokią visi pažįstame, pabaigą
Europoje. Tai netiesa. „Youtuberiai“ ir internetinių platformų vartotojai toliau tęs
savo veiklą bei įkvėps kitus pateikti kūrybišką turinį, o tuo tarpu kūrėjai ir autoriai
bus geriau apsaugoti nuo autorių teisių pažeidimų.
Tikslas yra užtikrinti deramą atlygį menininkams, atlikėjams ir turinio kūrėjams už
kūrybiškumą ir atsidavimą, kuriais jie dalijasi internetinėje erdvėje. Be to,
siekiama užtikrinti skaidrius kontraktus tarp internetinių platformų ir kūrėjų,
kadangi atlikėjai ir turinio kūrėjai neretai perduoda savo teises ir licencijas
internetinėms platformoms. Ši reforma neturės nieko bendro su parodijomis ir
satyra. Saviraiškos ir informacijos laisvės yra kertinė ES vertybė, dėl kurios
apsaugos Bendrija dirba kiekvieną dieną. 
to protect it for all.
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ES nori atimti vieną mūsų mėgstamiausių patiekalų:
spagečius su moliuskais

   ___ ___lllllll Šis Twitter pranešimas ¹⁷ naudojasi įprasto itališko patiekalo
„spagečiai su moliuskais“ draudimu kaip priemone skleisti melagingas naujienas
apie Europos Sąjungą.
Europos Sąjunga kaltinama nustatanti taisykles, kuriomis siekiama nubausti
Italiją dėl leidžiamo minimalaus moliuskų žvejybos kiekio. Tai, žinoma, yra
netiesa. ES taisyklės dėl moliuskų žvejojimo kvotų, pagrįstos bendrais moksliniais
patarimais, siekia apsaugoti rūšis ir rūpintis jų išlikimu. Taigi, ES siekia ne drausti
spagečius su moliuskais, o rūpintis, kad galėtume šiuo patiekalu mėgautis ir
ateityje!
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https://ec.europa.eu/italy/news/20181123_euromyths_proteggere_creatori_youtube_it
https://ec.europa.eu/italy/news/20181123_euromyths_proteggere_creatori_youtube_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009L0128


        _________Priėmus Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (vokiečių kalba
sutrumpinimas „DSGVO“), didelė dalis žmonių pradėjo manyti, jog naujoji
Direktyva sukuria sąlygas klestėti dar didesnei biurokratijai nei anksčiau. Tampa
privaloma gauti nuotraukose esančių žmonių sutikimą. Vis dėlto, duomenų
apsauga yra viena pagrindinių Bendrijos taisyklių. 
Priėmus Bendrąjį duomenų apsaugos įstatymą, visose valstybėse narėse
pradėtos taikyti vienodos taisyklės. Taigi, žmonės gali laisviau tvarkyti savo
asmeninius duomenis. Naujosios taisyklės taikomos visose įmonėse
nepriklausomai nuo to, ar jos turi savo pagrindinę buveinę Bendrijoje ar už jos
ribų. Įmonei pažeidus Bendrąjį duomenų apsaugos įstatymą, bus skiriama 4%
bauda nuo pasaulinių metinių pardavimų.

Naujasis privatumo politikos Reglamentas (DSGVO)
sukuria sąlygas klestėti biurokratijai
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https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-datenschutzgrundverordnung_de
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AUSTRIJA

POLITIKA
Skyriuje „Politika” galite rasti mitų iš įvairių politikos sričių, tokių kaip
aplinkos apsauga, sveikatos priežiūra, saugumas, teisingumas ar migracija.
Nors kai kurie šiame skyriuje pateikti mitai akivaizdžiai yra netikri, kitus
sunku atskirti nuo gandų.
Kalbant apie ES politiką, pagrindiniai ES tikslai yra šalių integracija ir plėtra,
ir kuria siekiama užtikrinti piliečių gerovę, saugumą ir interesus. Kita
vertus, euroskeptikai mano, kad ES šalys gali prarasti savo suverenumą.

Daugiau apie ES politiką skaitykite čia
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ES nori implantuoti EPS mikroschemas kūdikiams

     ________.    Ši Twitter žinutė ¹⁹ skelbia apie ES siekį implantuoti kūdikiams IMŠ
(išoriniai maitinimo šaltiniai) mikroschemas vietoje įprastų tapatybės kortelių
išdavimo. Šis mitas paplito internetinėje svetainėje „Neue Weltpresse“
pasirodžius straipsniui pavadinimu „Pagaliau: Bendrijoje naudojamos
standartinės IMŠ mikroschemos pakeičia tapatybės korteles“. Nors tai ir yra
satyrinė internetinė svetainė, skaitant jose pasirodančius straipsnius nėra iki galo
aišku, ar jie turėtų būti priimami už gryną pinigą.

Patikrinkite patikimą šaltinį
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La crisi del Corona Virus dovrebbe accelerare il processo
di immigrazione dei rifugiati in Europa
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.     ________  _Straipsnio autorius kritikuoja sociologą ir imigracijos ekspertą
Gerald Knaus už reikalavimą sunaikinti Graikijos salose esančias pabėgėlių
stovyklas. Straipsnyje kalbama apie koronaviruso sukeltas krizes, kuriomis ES
naudojasi siekiant pagreitinti nelegalių migrantų imigracijos procedūras kitose
Bendrijos valstybėse. Gerald Knaus siekia išvengti Covid-19 protrūkio pabėgėlių
stovyklose, ir todėl reikalauja, kad jos būtų kuo greičiau panaikintos. Stovyklose
nėra sudarytos sąlygos nusiplauti rankas ir saviizoliuotis, dėl ko pabėgėliai gali
lengvai užsikrėsti šiuo virusu.
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https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/role-setting-eu-political-agenda/
https://www.mimikama.at/allgemein/eu-standard-chip-eps-ersetzt-personalausweis-satire/
https://www.derstandard.at/story/2000116038946/migrationsexperte-knaus-fordert-inselfluechtlingslager-dringend-zu-raeumen
https://www.derstandard.at/story/2000116038946/migrationsexperte-knaus-fordert-inselfluechtlingslager-dringend-zu-raeumen
https://zurzeit.at/index.php/coronakrise-soll-asyl-einwanderung-in-die-eu-in-gang-bringen/
https://www.derstandard.at/story/2000116750804/moelzers-zur-zeit-erhaelt-steuergeld-und-verbreitet-corona-verschwoerungstheorien
https://www.derstandard.at/story/2000116750804/moelzers-zur-zeit-erhaelt-steuergeld-und-verbreitet-corona-verschwoerungstheorien


 ........:::::::::Laikraštyje „Kronen Zeitung“
išspausdintame straipsnyje” būgštaujama dėl naujų
ES gairių, kuriomis siekiama tiekti nemokamą vandenį
restoranuose. Gastronomai turės nemokamai tiekti
stiklinę vandens net jei klientai užsisako tik vandens
ir nieko daugiau. Dėl to atsiranda tam tikrų
neatitikimų. Vis dėlto, ES niekada neplanavo priimti
naujų gairių dėl tiekiamo geriamojo vandens
restoranuose. ES siekia pagerinti prieigą prie švaraus
vandens tam, kad būtų mažinamas plastikinių butelių
skaičius.
2018 metais maždaug 2 milijonai žmonių Europoje
neturėjo galimybių gerti švaraus vandens iš čiaupo.  
Taigi, daug žmonių perka vandenį plastikiniuose
buteliuose, kas kelia rimtų problemų aplinkai.
Užtikrinus prieigą prie geriamojo vandens, daug
šeimų galėtų sutaupyti apie 600 milijonų eurų nuo
vandens plastikiniuose buteliuose pirkimo. Ši
Europos piliečių iniciatyva vadinama „Vanduo yra
žmogaus teisė“ („Right2Water“).

Audra vandens stiklinėje dėl naujos ES iniciatyvos
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Pabėgėliai naudojasi mūsų socialinės apsaugos sistema,
o ES telieka pašalinės stebėtojos vaidmuo
    ________  _ES kritikai skundžiasi Bendrijos neveiksnumu siekiant suvaldyti
pabėgėlių krizę. Vis daugiau pabėgėlių plūstant į Europą, nemaža dalis austrų
jaučiasi išnaudojami, kadangi pastarieji gauna pinigus ir paramą be jokių
pastangų. Vis dėlto, ES nuo 2016 metų veikia nauja Europos sienų ir pakrančių
apsaugos sistema, turinti prieigą prie skubios pagalbos rezervo, kurį sudaro bent
1500 sienos apsaugos pareigūnų. Taip pat pradėtas intensyviau reguliuoti
Šengeno sienų kodeksas. Vienam pabėgėliui skiriamas apgyvendinimas ir
būtiniausi reikmenys šaliai atsieina apie 10 000 eurų per metus. Prieglobsčio
prašytojams nesuteikiama jokia finansinė ar socialinė parama, išskyrus
pagrindines paslaugas (pavyzdžiui, pabėgėliams, besiglaudžiantiems nakvynės
namuose, mėnesiui skiriama 5.50 eurų už maistą ir kitus reikmenis bei 40 eurų
kišenpinigiai), teikiamos pagrindinės sveikatos draudimo paslaugos, skiriama ne
daugiau nei 15 eurų drabužiams ir ne daugiau nei 200 eurų per metus
mokykliniams reikmenims ir išlaidoms kelionei į mokyklą.
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https://www.krone.at/1766128
https://www.diepresse.com/5492945/der-sturm-im-wasserglas-ums-gratiswasser
https://www.diepresse.com/5492945/der-sturm-im-wasserglas-ums-gratiswasser
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20181018IPR16523/neue-regeln-fur-besseres-trinkwasser-und-zur-verringerung-von-plastikmull
https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-3-fluechtlingsparadies-eu/


ES remia turkiškosios Kipro dalies ūkininkus negavę
oficialaus Kipro Vyriausybės leidimo
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KIPRAS

___________  __....................Politinė partija „Kinima Allileggiis“ („Solidarumo
Judėjimas“) netiesiogiai kritikuoja Europos Komisijos sprendimą pripažinti
turkiškosios Kipro dalies ūkininkus užsimenant, jog institucija apėjo vienintelę
pripažintą Kipro Respublikos Vyriausybę (ta, kuri kontroliuoja laisvas pietinės
salos dalies teritorijas) tiesiogiai pasiūlius lėšas šalies ūkininkams. Šis sprendimas
iš dalies neigiamai vertinamas piliečių bei nacionalistinių ir konservatyviųjų
politinių jėgų tarpe, kurie remiasi idėja, jog Kipro turkai neturėtų gauti paramos
iki tol, kol Kipro konfliktas nebus išspręstas. 
Nepaisant to, jog šiais teiginiais nėra atsižvelgiama į šalies šiaurėje įsikūrusios
turkiškosios dalies Kipro bendruomenės poreikius, kuri dėl nelegalios Turkijos
kariuomenės okupacijos yra tarptautiniu mastu izoliuojama, taip pat nėra
pasakoma ir visa tiesa apie Europos Komisijos teisę tiesiogiai kištis į darnaus
žemės ūkio ekonomikos reikalus. 
Kipras, kaip Europos Sąjungos valstybė narė, sutiko su šia Europos Komisijos
teise. Be to, atsižvelgiant į tai, jog Kipro Respublikos Vyriausybė negali sau leisti
demonstruoti savo galią šiaurinėje okupuotoje šalies dalyje, turi būti ieškoma
būdų, kaip efektyviai remti vietinius ūkininkus. 
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 ES nieko nedaro, kad išspręstų Kipro konfliktą

Patikrinkite patikimą šaltinį

     ____________Şener Levent yra garsus demokratines idėjas palaikantis Kipro
turkų žurnalistas, kurio nuomonę vertina didelė graikų ir Kipro turkų
bendruomenių dalis. Savo straipsnyje, jis kritikuoja ES už neveiksnumą
sprendžiant jau nuo 1963 metų vykstantį Kipro konfliktą. Šia pozicija išreiškiamas
ES negebėjimas efektyviai spręsti Kipro konflikto. Vis dėlto, yra nemažas
skirtumas tarp „nieko nedarymo“, „darymo nepakankamai“ ir „negalėjimo
pakankamai daryti“. Kipro konfliktas yra sudėtinga problema, su kuria yra
susijusios visos kompetentingos tarptautinės organizacijos, tarp jų - ir ES. 
Vienas iš daugelio pavyzdžių, įrodančių šio požiūrio klaidingumą, yra Europos
Sąjungos Vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei
Europos Komisijos vicepirmininkės Federica Mogherini dalyvavimas Ženevoje
2017 metais vykusiose diskusijose tarp dviejų bendruomenių. 
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„Turkijos imperializmas ir mūsų «draugė» ES“

     ____________Kaip paaiškinta po aukščiau pateiktais ES mitais, Kipro konfliktas
nėra vienpusė problema. Bet kokia supaprastinta analizė yra nepajėgi pasiūlyti
bendrą abejoms pusėms priimtiną sprendimą. Šio straipsnio pavadinimas
„Turkijos imperializmas ir mūsų «draugė» ES“ primena kitą populiarią nuomonę,
jog ES yra nepajėgi atlaikyti Turkijos provokacijas. 
Vis dėlto, dalis ES tarptautinių bendrovių su Kipro Respublika yra pasirašę
susitarimą dėl dujų gavybos šalies pietuose. Prancūzijos prezidentas Manuel
Macron nuolat prašė Turkijos nustoti pažeidinėti kipriečių jūrų transporto teises.
Tuo tarpu, Bendrijos lygmeniu ES užsienio politikos atstovas spaudai Peter Stano
paragino Turkiją pareikšdamas: „Yra reikalingi konkretūs žingsniai siekiant sukurti
palankią aplinką vystyti sąžiningą dialogą. Apmaudu, jog Turkija eina priešinga
kryptimi ketindama toliau vykdyti dujų telkinių paiešką ir gręžimo darbus
didesniuose šalies regionuose“.
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Buvęs Vokietijos ekonomikos ministras Wolfgang
Schäuble atvėrė rusams duris į ES ir Kiprą

   ____________Straipsnio autorius rašo, jog: „Mūsų mylimas Wolfgang Schäuble,
būdamas paprastu, bet nuoširdžiu C kategorijos naktinio baro (Eurozona)
durininku, atvėrė rusams duris į Kiprą, Europą, dujas <...>“.
Straipsnio autorius turi omenyje dramatiškus Kipro bankų krizės 2012-2013
metais įvykius. Tada tūkstančiai kipriečių prarado 10% savo santaupų areštavus
einamąsias jų banko sqskaitas virš 100.000 eurų kaip priemonę užkirsti kelią
vietinių bankų žlugimui (ši priemonė vadinama „haircut“ („įvertinimas mažesnis
nei rinkos vertė“)). Vokietijos atstovams spraudžiant Kiprą sutikti su šia priemone,
Kipro Vyriausybė nusprendė paprašyti Rusijos geresnių paskolos terminų, kuri
savo ruoštu atsisakė padėti.
Štai tada Kipras grįžo pas ES ir sutiko su jos keliamomis sąlygomis. Taigi, kitaip,
nei buvo kalbama straipsnyje, rusams nebuvo pagaliau „atvertos durys“ į ES.
Kalbant apie dujas, Vokietija yra didžiausia dujų iš Rusijos importuotoja.
Pasaulinėje ekonomikoje ir tarpusavyje susijusiame pasaulyje tai nėra kažkas
naujo. Jei tai reiškia, kad Vokietija „išdavė“ ES Rusijai, nes importuoja iš jos dujas,
kitos valstybės, importuojančios benziną iš arabų šalių, irgi „išduoda“ ES ir jos
valstybes nares benzino eksportuotojoms.
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_______ -----------____  ___---2015 metais ES susidūrė su milžiniška ir precedento
neturinčia krize, kurią sukėlė masinis pabėgėlių ir migrantų antplūdis, kai šie
jūros keliais bandė pasiekti ES daugiausia iš Turkijos per Graikiją. Graikija dėjo
milžiniškas pastangas siekiant humanitariškomis priemonėmis suvaldyti šimtus
tūkstančių atvykėlių, ir kreipėsi į ES su prašymu suteikti pagalbą. Vokietija
teigiamai atsakė į pagalbos prašymą priimdama beveik 1 milijoną pabėgėlių.
Kitos valstybės taip pat parodė solidarumą. Kipras, kuris buvo pabėgėlių srauto
priešakyje, tinkamai susitvarkė su susidariusia situacija, laikydamasis tarptautinės
teisės principų. Tuo tarpu, kitos valstybės suformavo anti-pabėgėlių frontą. Tokia
buvo vadinamoji „Vyšegrado grupė“, kurią sudarė Čekija, Vengrija, Lenkija ir
Slovakija. Šios valstybės nusprendė uždaryti savo sienas tam, kad būtų
išvengiami pabėgėlių iš Graikijos ir Balkanų valstybių srautai. „Vyšegrado grupė“
buvo stipriai kritikuojama, bet savo politikos pabėgėlių klausimais nepakeitė iki
šiandien.
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https://www.naftemporiki.gr/story/628842/katapsifise-i-kupriaki-bouli-to-ns-gia-to-kourema/comments/6/older
https://www.theguardian.com/business/2013/mar/25/cyprus-bailout-deal-at-a-glance
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https://dialogos.com.cy/i-evropi-frourio-girise-tin-plati-stous-prosfiges/


ES sukėlė chaosą Libijoje ir neįsitraukė į taikos procesą
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________.    ____„Allilegii judėjimas“ savo pranešime spaudai kaltina ES nesiimant
atitinkamų veiksmų Libijoje tam, kad būtų sustabdytas pilietinis karas, nors
būtent Bendrija yra labiausiai atsakinga už politinį chaosą šalies viduje. Po
sukilimo Libija išgyveno tikrą chaosą vadovaujant skirtingiems vietiniams karo
vadams. Libija nuo 2011 metų išgyvena nenutrūkstamą pilietinį karą. Pagrindinės
jėgos, remiančios oponentus, yra JAV, Rusija, Egiptas, Saudo Arabija ir Turkija. Kai
kurios ES valstybės narės, pavyzdžiui, Prancūzija ir Italija, krizės pradžioje
nusprendė įsikišti, tačiau visa ES tokio sprendimo niekada nepriėmė. Be to, po
Vokietijos lyderės Angela Merkel paraginimo, 2020 metų sausio mėnesį Berlyne
buvo suorganizuotas viršūnių susitikimas dėl Libijos. ES oficialiai atstovavo ES
Tarybos prezidentas.
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Skeptiškai vertinamas ES Tarybos sprendimas dėl
Turkijos-Libijos susitarimo

Patikrinkite patikimą šaltinį

____________.  „Allilegii judėjimas“ išlieka ištikimas euroskeptiškoms idėjoms ir
nepatikliai vertina ES Tarybos sprendimą dėl Turkijos-Libijos susitarimo. Turkija ir
Libija apeidama tarptautinės jūrų teisės nuostatas tarpusavyje susitarė
pasidalinti išskirtinę Graikijos ir Kipro ekonominę zoną. Tai buvo vertinama kaip
Kipro ir Graikijos teisių pažeidimas. Nepaisant „Allilegii judėjimo“ pasmerkimo, ES,
remdamasi tarptautinėmis nuostatomis, tiesiogiai priešinosi Turkijos-Libijos
susitarimui. Pavyzdžiui, ES Tarybos prezidentas teigė, kad: „Esame jūsų pusėje.
Turkijos veiksmai Egėjo jūroje yra nepriimtini, ir mes perduosime aiškią žinią
Turkijai“.
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https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/04/happening-libya-today-170418083223563.html
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https://www.aljazeera.com/features/2017/5/30/libya-today-from-arab-spring-to-failed-state
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Kipro Europos Parlamento nariai 15 metų nieko
nepadarė, kad Kipro konfliktą pripažintų kaip karinės
okupacijos problemą

     ____________Šio straipsnio autorius vartoja šiuo metu labai populiarius
apibendrinančius teiginius: „jie yra visi vienodi„, ar „jie dėl mūsų nieko nedaro„,
ar „jie nuvyksta ten, gauna pinigus ir iš tiesų atstovauja ne savo šaliai, o sau
patiems“. Ar tokie kaltinimai prieš tautiečius Europos Parlamento narius dėl
Kipro konflikto gali būti pateisinami?
Atrodo, kad ne. Štai keli pavyzdžiai: 

- „Demokratinei partijai“ priklausantis (DIKO) EP narys ponas Mavrides iškėlė
štai tokį klausimą EP nariui iš Švedijos: „Ar norėtumėte, kad kada nors dalis
Jūsų valstybės būtų okupuota tokios kandidatės į ES, kaip Turkija?“
(22/12/2014)
- „Progresyviai liaudies darbo partijai“ priklausantis (AKEL) EP narys ponas
Xatjigeorgiou atvirai apkaltino Turkiją pažeidinėjant pagrindines žmogaus
teises (17/12/2014)
- „Demokratinio sambūrio partijai“ (DISY) priklausanti ponia Theocharous
reikalavo, kad būtų sukurtas fondas, skirtas išsaugoti Kipro graikų nuosavybę
okupuotose teritorijose.
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Europos Sąjunga ir Kipras: kebli partnerystė

--------------___________  ____Šiame straipsnyje, skaitytojas gali lengvai identifikuoti
labai populiarų „subtiliojo“ ir „švelniojo“ euroskepticizmo tipą, kuris plačiai
paplitęs Kipro gyventojų tarpe: «Gana ironiška, jog ES tapo svaria priežastimi
Kipro graikams atmesti UN planą: ES nesuteikė jiems jokios priežasties ieškoti
kito sprendimo būdo, nei prisijungimas.»
Autorius pateikia „Annano planą“ kaip Kipro konflikto sprendimo būdą, kuriame
Kipro graikai masiškai balsavo „prieš“ (kita vertus, Kipro turkai balsavo „už“).
Autorius duoda suprasti, jog ES „utopija“ suglumino kipriečius, dėl ko jie nesutiko
su „Annano planu“. Anot 1999 Helsinkio Susitarimo, Kipro turkai nebuvo
patenkinti prisijungimu prie ES. 
Vis dėlto, autorius nutyli, jog Kipro graikai „Annano planą“ atmetė ir dėl daugelio
kitų priežasčių. Kelios jų buvo Turkijos armijos išlaikymas saloje ir neveiksnių
valstybės procedūrų kūrimas. Kaltinant kipriečius už galvojimą, jog ES yra jų
gelbėtojas, kartu kaltinama ir ES dėl tokios jų nuomonės suformavimo. Tuo pačiu
metu ES sunkiai dirbo, kad rastų Kipro konflikto sprendimo būdą.
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https://24h.com.cy/2019/03/to-elam-paroysiase-toys-ypopsifioys-toy-gia-tis-eyroekloges/
https://bit.ly/3fQ66iu
https://www.euractiv.com/section/euro-finance/opinion/the-european-union-and-cyprus-the-awkward-partnership/
http://www.polres.gr/en/sites/default/files/PSA2007.pdf


 „AKEL palaiko euroskeptines idėjas“

--------------___________  ____Pastaruosius 70 metų pagrindiniu ramsčiu šalies
politinei sistemai buvusi kairiųjų partija Kipre yra dažnai kaltinama
eurospekticizmu. 
Kaltinimai paprastai girdimi iš dalies pagrindinės dešiniųjų partijos DHSI narių. Ši
partija yra pirmoji politinė jėga šalyje. Tiesa, jog praeityje AKEL buvo nusistačiusi
prieš Kipro prisijungimą prie ES dėl kelių ideologinių priežasčių. Nuo 1960 iki
1995 metų pagrindinė partijos pozicija buvo štai tokia: „Bet kokios Vyriausybės
viduje ir už jos ribų puoselėjamos mintys apie Kipro atitolinimą nuo
Nepriklausomo judėjimo šalių (NAM) grupės* remiantis Kipro prisijungimo prie
Europos Sąjungos pretekstu yra neteisingos ir ypatingai pavojingos Kipro
interesams“ (AKEL, 1995). Vis dėlto, pastaraisiais metais AKEL perėjo prie
„švelniojo“ euroskepticizmo. To priežastis yra galimybė suvienyti salą ES viduje
(tai įvyko 2004 metais). Be to, po Sovietų Sąjungos, galingiausios partijos
sąjungininkės svetur, griūties, AKEL turėjo imtis naujos strategijos. 1995 metais
18-ojo Kongreso metu AKEL nariai nusprendė laikytis tokios pozicijos:
„Atsižvelgus į susidariusias dabartines pasaulinės situacijos aplinkybes, turint
omenyje pagrindinį 
mūsų tikslą - užtikrinti Kipro Respublikos ir visų jos gyventojų saugumą <…>,
AKEL nusprendė keisti savo poziciją Kipro-ES santykių klausimu“ (AKEL 1995).

* Nepriklausomo judėjimo šalys (NAM) yra 120 besivystančių valstybių grupė,
kurios narės formaliai nepalaikė nei vieno iš didžiųjų galios blokų, susiformavusių
po Antrojo pasaulinio karo. NAM įsikūrė Šaltojo karo metu (konfliktas tarp JAV ir
Sovietų Sąjungos), ir tai buvo bandymas išvengti įsipareigojimo su JAV arba
Sovietų Sąjunga.
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ES praranda savo vaidmenį Kipre
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2019 metais Niyazi Kızılyürek, pirmasis EP narys Kipro turkas, buvo išrinktas
per rinkimus su Kipro graikų partija (AKEL), kas simbolizuoja besitęsiantį ES
susidomėjimą Kipro turkais.

Susikūrė Kipro turkų Prekybos rūmai, kurie išlaiko infrastruktūrą Briuselyje
bei siekia prisidėti sprendžiant Kipro konfliktą.

Kipro turkai pritarė 38.9 milijonų paketui iš ES Komisijos, kuriuo skatinamas
ekonominis Kipro turkų bendruomenės vystymasis.

    ____________. Šį straipsnį parašė žinomas ir ilgalaikis R. T. Erdogan Vyriausybę
palaikantis apžvalgininkas, dirbantis „Hurriyet“ internetiniame žurnale. Jis tęsia
ilgą R. T. Erdogan neo-otomanų geopolitinės doktrinos tradiciją tam, kad įtikintų
Kipro turkus, jog prisijungimas prie ES jiems nėra niekuo naudingas. Tuo tarpu,
jiems būtų daug naudingiau prisijungti prie vadinamosios „gimtinės“, kas reiškia
Turkiją. Jis aiškiai nurodo, jog būtina vystyti bendradarbiavimą nuleidžiant
negirdomis Kipro turkus, o ES turi kritikuoti Turkijai metamus kaltinimus, jog ji
neatsižvelgia į Kipro turkų teises rytinės Viduržemio jūros pakrantėje. Tai geriau,
nei palaikyti nelegalius ir amoralius Kipro graikų reikalavimus. Su tokiu požiūriu
ES rizikavo prarasti vaidmenį Kipro taikos išsaugojimo procese ir prarado savo ir
taip dirbtinius diplomatinius gebėjimus sprendžiant santykius su Turkija“.
Nepaisant tokio tipo pastebėjimų ir nuomonių, dauguma vietinių Kipro turkų ne
tik remia ES atliekamą vaidmenį Kipro šiaurėje, bet ir teigiamai vertina pastangas
išsaugoti taiką šalyje bei priimamus Bendrijos sprendimus ir derybas. Jie iš tiesų
siekia tokios ES paramos. Keletas pavyzdžių:
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ES neturi bendros gynybos politikos, todėl yra
priklausoma nuo JAV ir NATO
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PRANCŪZIJA

___________  __. ---------______Nepaisant to, jog Bendrija neturi bendros gynybos
politikos ir vis nesėkmingai bando ją suformuoti, Europos gynybos ir saugumo
politika sudaro galimybes ES panaudoti civilių gyventojų ir kariuomenės išteklius
vykdant taikos palaikymo operacijas ir konfliktų prevenciją. 
Nors NATO, be abejo, atlieka svarbiausią vaidmenį siekiant užtikrinti saugumą ir
stabilumą Europoje, daugelis kitų pavyzdžių rodo, jog ES geba pateikti
alternatyvą: pavyzdžiui, po 2015 metų lapkritį įvykdytų teroristų atakų,
prezidentas François Hollande vietoje to, kad pasinaudotų NATO užnugariu ir jos
„kolektyvinės būtinosios gynybos“ principu (5 straipsnis nurodo, jog ginkluotas
vienos valstybės narės užpuolimas turi būti traktuojamas kaip ataka prieš visas
valstybes nares), kliovėsi ES valstybių narių solidarumu ir jų teikiama parama,
kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 42 straipsnyje.

IŠ DALIES TIESA 

Apie Europos gynybos ir saugumo
politiką skaitykite čia
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Europos Sąjungoje žmonių sveikata priklauso nuo
gaunamo pelno
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   ____________SSveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos pagalbos
organizavimas ir teikimas yra kiekvienos valstybės narės nacionalinė
atsakomybė. Šiuo atžvilgiu, ES sveikatos politika papildo valstybių narių
nacionalines politikos nuostatas ir užtikrina sveikatos apsaugą visose Bendrijos
politikos srityse nustatant bendrą harmonizuotą veiksmų sistemą. ES ypač
skatina valstybių narių bendradarbiavimą, kad jų pasienio regionų sveikatos
paslaugos geriau papildytų viena kitą.
Tiksliau, ES vykdomi veiksmai visuomenės sveikatos srityje yra orientuoti į ES
piliečių sveikatos apsaugą ir sveikatos priežiūros infrastruktūrų gerinimą bei
modernizavimą. Strateginius sveikatos priežiūros klausimus bendrai aptaria
nacionalinių valdžios institucijų ir Europos Komisijos atstovai.
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https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/431/The%20Common%20Security%20and%20Defence%20Policy
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/security-disarmament-and-non-proliferation/news/news-about-defence-and-security/article/speech-by-the-president-of-the-republic-before-a-joint-session-of-parliament
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/defense-europeenne-qui-defend-quoi
https://ec.europa.eu/health/policies/overview_en
https://www.upr.fr/pourquoi-le-frexit-est-urgent/


ES yra bejėgė prieš tokias tarptautines įmones, kaip
„Google“, „Apple“, „Facebook“ ir „Amazon“. Bendrija ne
tik nesirūpina mūsų privatumo apsauga, bet ir
pardavinėja asmens duomenis
   ____________La Asmens duomenų apsauga yra pagrindinė Europos sutartyse
pripažįstama piliečių teisė. Nors turi būti gerinama fiskalinė politika, ES taiko
atitinkamas priemones siekiant apsaugoti asmens privatumą, autorių teises,
sąžiningą konkurenciją ir t.t. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, vienas
svarbiausių dokumentų, buvo priimtas 2018 metais. Šiuo dokumentu siekiama
suteikti asmenims teisę valdyti savo asmens duomenis suteikiant atitinkamas
teises, pavyzdžiui, teisę ištrinti duomenis, teisę perkelti duomenis ir teisę būti
informuotiems apie saugumo pažeidimus.
Reglamentu taip pat siekiama sustiprinti susijusių institucijų, pavyzdžiui,
Nationale de l’informatique et des libertés Komisijos vaidmenį Prancūzijoje
taikant sankcijas už įsipareigojimų nesilaikymą. Be to, naujomis autorių teisių
taisyklėmis, kurios pradės galioti vienerių metų bėgyje, siekiama sudaryti sąlygas
menininkams, muzikantams, rašytojams, žurnalistams ir kt., vesti derybas su
platformomis, kurioms nešamas pelnas už jų kuriamą turinį. Tuo pačiu metu
Reglamentas užtikrina, jog yra apsaugoma interneto vartotojų saviraiškos laisvė.
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https://decodeursdeleurope.eu/geants-numerique/


Jungtinės Amerikos Valstijos rėmė Ursula von der Leyen
tam, kad susilpnintų Europos Sąjungą
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VOKIETIJA

____.   ________Nėra pagrindo nesutikti su teiginiu, jog tokius pasiekimus turintis
žmogus, kaip Ursula von der Leyen, gali pasiekti aukštų rezultatų atliekant
tarnybą ES. Garsiai svarstoma, ar kokia nors jėga iš išorės kartais tik „neprikišo
nagų“ jai gaunant šias pareigas. Nėra sunku nustatyti šią „paslaptingą jėgą“,
kadangi prastas vadovavimas nėra naudingas nei Europai, nei jos piliečiams.
Verta pažymėti, kad po dar vienos su prastu vadovavimu siejamos katastrofos -
„Brexit“ - Vašingtonas nebegali tiesioginiai lemti Europos politikos per Londoną.
JAV nėra suinteresuota stebėti kitoje vandenyno pusėje esančią stiprią sąjungą

Sąmokslo teorija pateikta be įrodymų.
Informacija apie tai, kaip ES piliečiai ir institucijos renka savo lyderius:
.
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Europos Sąjunga Vokietijai neatneša jokios naudos 

    ____________Neigiamos kai kurių partijų paskleistos naujienų antraštės apie ES
skelbia: daugelis vokiečių norėtų iš Bendrijos išstoti jau šiandien.
Vis dėlto, kaip rodo 2019 metais vykdyta apklausa, tik kraštutinių dešiniųjų
partijos šalininkai yra labiau linkę negatyviai vertinti ES, kai tuo tarpu visų likusių
partijų rėmėjai teigia, jog narystės pliusai nusveria minusus (60% respondentų). 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20190612STO54308/how-the-president-of-the-european-commission-gets-elected
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/presidents_en
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/6351/umfrage/vor--oder-nachteile-fuer-deutschland-durch-eu-mitgliedschaft/
https://journal-neo.org/2019/07/07/no-tears-of-joy-shed-over-ursulas-surprise-appointment/


    ____________Žmonės mėgsta skųstis apie vadinamuosius „Eurokratus“, tariamai
gyvenančius Briuselyje. Mitas apie nevaldomą biurokratiją gyvuoja toliau.
Valstybės tarnautojai neturi nieko geriau veikti, nei kad rengti naujus teisės aktus,
kad galėtų persekioti ir bausti ES piliečius. 
Palyginus su valstybės tarnyba Vokietijoje, Europos administravimo sistema
atrodo gana kukliai. Maždaug 55,000 žmonių dirba Europos institucijose, iš kurių
apie 32,000 dirba Europos Komisijoje. 10,000 gyventojų apytiksliai tenka vienas
ES pareigūnas ar darbuotojas. Pasitelkiant palyginimui miestus, Kelne,
pavyzdžiui, dirba 18,300 nuolatinių darbuotojų. Mieste, turinčiame maždaug
vieno milijono gyventojų populiaciją, 55 gyventojams tenka vienas valstybės
tarnautojas ar darbuotojas. Paryžiuje šis santykis siekia 1:45.
Daug kritikos susilaukusi „teisės aktų beprotystė“ yra nuolatinių priekaištų
taikinys. Europos Komisija vadovaujasi geresnio reglamentavimo ir nuolatinio
pasenusių teisės aktų „atsisakymo“ principu. Nuo tada, kai pradėjo eiti savo
pareigas 2014 m. Juncker vadovaujama Komisija atšaukė apie 100 akto
pasiūlymų ir ėmėsi daug mažiau iniciatyvų negu prieš penkerius metus. Be to,
visi šiuo metu galiojantys teisės aktai turi būti atidžiai peržiūrėti.
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Briuselis yra biurokratinis monstras
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https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-verwaltungsmoloch_de
https://www.arte.tv/de/videos/087181-365-A/die-eu-ein-buerokratiemonstrum/
https://www.arte.tv/de/videos/087181-365-A/die-eu-ein-buerokratiemonstrum/


Europa įveda masturbacijos kursus 4 metų vaikams

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ITALIJA

   ____________Šios netikros naujienos pirmą kartą pasirodė leidinyje „Seksualinio
švietimo Europoje standartai“, kuris laikomas politikos formuotojų, švietimo ir
valdžios institucijų bei specialistų pamatu.  
Šis dokumentas sukurtas siekiant nustatyti seksualinio švietimo standartus
Europos šalyse, kad būtų galima spręsti seksualinės sveikatos ir seksualumo
problemas.
Jokių masturbacijos kursų, o tik Pasaulio sveikatos organizacijos Europoje
paskatintas seksualinis švietimas prevencijos tikslu. 
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https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf


ES propaganda mokyklose
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LIETUVA

___________-  _Naujienų portaluose pasirodė žinia apie ES propagandą Lietuvos
mokyklose po to, kai buvo pasirašyta deklaracija, dėl mokinių bei mokytojų žinių
apie Europos Sąjungą mokyklose gilinimo. Skeptiškai nusiteikę mokytojai tai
pavadino moksleivių apkrovimu ne itin svarbiomis žiniomis bei pertekliniu
mokymu, nes pasak jų, programoje jau yra įtrauktas mokymas apie ES. 
Iš tiesų, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atliktas tyrimas atskleidė, jog tiek
moksleiviams, tiek mokytojams trūksta žinių apie ES. Ne visi žino kas yra ES ir
kaip ji veikia, apie jaunimo galimybes, ES piliečių teises. Informacija apie ES
pasiekia ne visas mokyklas vienodai, jaučiamas atotrūkis tarp skirtingų regionų
mokyklų. Tokių žinių trūkumas silpnina jaunimo kritinį mąstymą bei atitolina nuo
suvokimo apie ES procesus ir dalyvavimo juose.

NETIESA
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Europos Sąjunga siekia likviduoti Baltijos šalių pramonę

   ____________Naujienų portaluose ir socialiniuose tinkluose buvo paskelbta, kad
ES ne tik bando sumažinti pramonės potencialą Rytų Europoje, bet netgi siekia
likviduoti Baltijos šalių pramonę. 
Kritikai Lietuvoje sako, jog yra labai lengva įgyvendinti šiuos planus remiantis
Žaliosios energijos programa. Tereikia pašalinti Baltijos šalių pramonę, nes ji yra
pagrindinė išteklių, sukeliančių šiltnamio efektą, vartotoja. Tokius gandus
paskatino Europos Žaliasis susitarimas, kurio tikslas - paversti ES ekonomiką
tvaria ir iki 2050 metų tapti neutralaus poveikio klimatui žemynu. 
Europos Komisija skatina ES valstybes nares judėti link žiedinės ekonomikos,
kuri išsaugo produktų, medžiagų ir išteklių vertę kiek įmanoma ilgiau bei
sumažina atliekas (Žiedinės ekonomikos veiksmų planas, 2020). Toks perėjimas
numato galimybę skatinti tvarios ekonomikos augimą ir sumažinti poveikį
klimato pokyčiams.
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http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2017/10/Kurk_atnaujinta.pdf
http://kurklt.lt/projektai/europos-zaliojo-kurso-galimybes-lietuvai/
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/es_propaganda_skleisis_mokyklose/


www.mega .bupnet .eu

LIETUVA

KULTŪRA
Skyriuje „Kultūra“ rasite labiausiai ES šalyse paplitusius mitus, tokius kaip
ES kišasi, kenkia ir negerbia savo valstybių narių tradicijų ir kultūros.
Skirtingos programos ir iniciatyvos įrodo, kad kultūros srityje ES siekia
apsaugoti ES šalių kultūros paveldą, kartu palaikydama jų kultūrinę
įvairovę ir unikalumą.
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KULTŪRA

ES kišasi į šalių kultūrinį savitumą ir tradicijas

     ________  _.  Nusivylimo Europos Sąjunga šalininkai kaltina, jog ši pernelyg kišasi
į kitų valstybių narių kultūrinį savitumą bei siekia jas suvienodinti primesdama
“kvailas, šalies savitumo priverčiančias atsisakyti ES direktyvas”. 

Kad Europos Sąjunga rūpinasi kultūrine šalių įvairove įrodo daugybė iniciatyvų
bei paramos programų. 

ES programa “Kūrybiška Europa” viena pagrindinių paramos kultūrai priemonių,
taip pat remia ir mažąsias kūrybos sektoriaus įmones. Puikus pavyzdys nuo 1985
m. iniciatyva, kurios metu skelbiama kultūros sostinė vis kitoje valstybėje, kurios
tikslas – pabrėžti Europos kultūrų turtingumą ir įvairovę, skatinti turizmą ir gerinti
miestų įvaizdį. 

Patikrinkite patikimą šaltinį
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https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/60_svariu_priezasciu_final.pdf
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/nuo_es_pasislepti_imanoma_tik_konteineryje/,print.1


ES negerbia ES valstybių narių ir jų tradicijų
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KIPRAS

    __________Neonacistinės politinės partijos „ELAM“ (Nacionalinis liaudies
judėjimas), kuri, anot įkūrėjų, yra graikų neonacistinės politinės partijos „Golden
Dawn“ atšaka, pirmininkas Christos Christou teigia, jog ES negerbia ES valstybių
narių ir jų tradicijų. Tokią savo nuomonę jis išreiškė Kipro transiliavimo
korporacijos televizijos kanalo eteryje duodamas interviu apie Europos
parlamento rinkimus 2019 metais.
Tokia nuomonė labai populiari kraštutinių dešiniųjų ir neonacistinių grupių
Europoje tarpe. Būdami ultranacionalistais jie tiki, jog ES, siekdama sumenkinti
atskirų tautų galią tam, kad galėtų formuoti savo politiką ir likimą, vykdo vienokio
ar kitokio masto sąmokslą. Vis dėlto, ES buvo įkurta remiantis abipuse pagarba
tarp bendradarbiaujančių valstybių, kurios saugo savo nacionalinę valdžią ir
kultūrinę įvairovę. Be to, visi pagrindiniai ES sprendimai yra verčiami į visas ES
kalbas.
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„Europa gali tapti Arabų kalifatu“
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........____________Neonacistinių pažiūrų partija „ELAM“ vėl skleidžia eurofobiją
nepagrįstai abejodami konstituciniais, tikrais ir realiais ES tikslais. Savo
pranešimuose partijos atstovai užsimena apie tai, jog „„ELAM“ vizija yra galinga
Tautų, Žmonių ir Tėvynės Europa; Europa, kuri neprimins Arabų kalifato, o gerbs
mūsų krikščioniškas vertybes“.
Tai yra vienas iš akivaizdžiausių savavališkų pareiškimų apie eurofobiją, kurį, deja,
plačiai vartoja daugelis žinomų kraštutinių dešiniųjų judėjimų Europoje. Nuo
Marie Lepen „Front National“ iki Matteo Salvini „Lega Nord“. Europa buvo įkurta
remiantis tautų bendradarbiavimo vardan taikos ir klestėjimo principu. 1951
metais priimta ES pirmtakės - Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartis
buvo iškelta kaip bendras Europos valstybių tikslas (atkreipkite dėmesį į frazę
„Europos valstybės“) dirbti kartu siekiant kurti bendrą ateitį, nes tai leis joms
kontroliuoti savo likimą. Be to, ES imasi rimtų priemonių prieš islamo radikalizmą
ir terorizmą.
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https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-first-treaties
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/fight-against-radicalisation/role_of_the_eu_en.pdf
https://elamcy.com/ch-christou-mia-ischyri-ethnikistiki-evropi-tha-leitourgisei-apotreptika-gia-ti-tourkia/
https://www.taxidromos24.com/2018/10/27/periodeia-elam-sto-kentro-tis-pafou/


  ____________ Šio straipsnio autoriaus teigimu, „ES vedamos derybos dėl Turkijos
stojimo į Bendriją yra nepriimtinos, o kartu yra nepriimtinas ir ES sprendimas
neginti Kipro suvereniteto <...>. Mes norime matyti tokią ES, kuri gerbia ir
nediskriminuoja mūsų religinių vertybių dengdamasi subkultūros ir
daugiakultūriškumo vardu”. 
Šiame straipsnyje, kuris patalpintas populiarioje ir gana tolerantiškoje bei
demokratiškoje internetinėje svetainėje, autorius susieja ES ir Turkijos derybas
su pagrindinių Kipro „vertybių“ apsauga. Jis lygina tokį besitęsiantį procesą, kaip
derybas su valstybe kandidate, su Kipro identiteto Europos Sąjungoje ir
pasaulyje išsaugojimu. Įrankis, kuriuo naudojamasi argumentuojant tokius
lyginimus, yra, žinoma, Turkijos karinių pajėgų dislokavimas ir beveik pusės salos
teritorijos okupacija. Šis pavyzdys puikiai atskleidžia, kaip kai kurie žmonės,
galintys viešai pateikti savo poziciją, yra linkę supaprastinti ir suplakti tarpusavyje
nesusijusius klausimus (politiką prieš asmeninę nuomonę ir tikėjimą). Iš vienos
pusės, ES toleruoja ir remia kultūrinę įvairovę. Iš kitos pusės, ES atvirai atsisako
priimti šiaurinę Kipro dalį į Europos Sąjungą kol nebus rastas sprendimas.
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____________________________________________________(Tai yra asmeninė nuomonė, o
ne oficialias duomenimis ir faktais pagrįstas teiginys)
Kipro stačiatikių bažnyčiai būdingas jau daugelį metų vykstantis kišamasis į
viešąją politinę sferą. Bažnyčios neatskyrimas nuo valstybės reikalų leidžia
religiniams lyderiams karts nuo karto išreikšti kraštutinę nuomonę dėl žmogaus
teisių, ES ir taikaus sambūvio su Kipro turkais ir apskritai visais musulmonais. Šio
interviu metu didmiesčio Morfu meras skatino kipriečius nustoti pasitikėti ES ir
Europos kultūra, kadangi, jo teigimu, Bendrija „pasišaipė“ iš šalies gyventojų. Kaip
pavyzdį jis pateikia „Brexit“ šalininkų pastangas įtikinti kipriečius, jog tai buvo
protingas sprendimas. Vis dėlto, remiantis Eurobarometro atliktos apklausos
duomenimis, kipriečiai linkę toleruoti ES idealus. Kita vertus, „Brexit“ yra
precedento neturintis reiškinys, kuris, tikėtina, neigiamai paveiks Jungtinės
Karalystės socialinę darną ir gerovę vietoje to, kad šiuos veiksnius pagerintų.
„Brexit“ pastato Jungtinę Karalystę į tokią politinę situaciją, kuri primena
smengantį smėlį. Nors visos ES analizės ir institucijos ypač baiminasi dėl šio
sprendimo pasekmių, dvasininkas, kuriam suteikti viešieji įgaliojimai, mėgina
skleisti abejones dėl šių vertinimų.

„Kipriečiai neturėtų taip pasitikėti ES acquis ir Europos
kultūra“
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NĖRA VIENAREIKŠMIO ATSAKYMO

„ES veda darybas dėl Turkijos stojimo į Bendriją, tačiau
tuo pat metu diskriminuoja Kipro kultūrą ir tradicijas“
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https://www.reporter.com.cy/politics/article/500634/
https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190805_1_en
https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190805_1_en
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47470864
https://www.bbc.com/news/uk-politics-47470864
https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en
https://poimin.gr/mitropolitis-morfou-tha-zisoume-ekfovismo-mono-gia-tris-meres/
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AUSTRIJA

FINANSAI
Šiame skyriuje rasite įvairius su ES valstybių narių finansais susijusius
mitus. Parinkti patys populiariausi mitai, pavyzdžiui, euro nestabilumo
sukeltas kainų kilimas, permokamos algos ES pareigūnams ar tai, kad
narystė ES per brangiai atsieina ir t.t. Tikrinant informaciją sužinome, kad
kainos iš tiesų kyla dėl ekonomikos augimo, ES biudžetas siekia tik 2%
bendro visų valstybių narių nacionalinio biudžeto, o euro dėka kainos
tampa stabilios, mažėja palūkanų normos ir daugėja galimybių investuoti.
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Pakaks! Daugiau naudos turėsime išstoję iš Europos
Sąjungos, nei jai priklausydami
       _________Šis mitas apie tai, kad geriau nepriklausyti ES, iš kurios nedaug
naudos. Šioje „Twitter“ žinutėje priekaištaujama, jog Austrija, nors ir moka
pinigus į ES biudžetą, mainais už tai nieko negauna. Taip pat užsimenama apie
tai, jog jei Austrija nebūtų įstojusi į ES, savo turtais galėtų lygintis su Šveicarija. ES
palaiko glaudžius santykius su Šveicarija ir Norvegija. Vis dėlto, šios dvi valstybės
gali tik sutarti dėl teisinių normų, o ne prisidėti priimant sprendimus. Jei
Šveicarija nori plėtoti prekybinius santykius su ES, ji privalo savo direktyvas
pritaikyti prie Bendrijos taisyklių. Be to, finansavimo trūkumas tarp Austrijos ir
Šveicarijos pastaraisiais metais vis mažėjo. Svarbu ir tai, jog Austrija, eidama
išvien su ES, yra stipresnė pasaulinėje rinkoje. Pavyzdžiui, Kinija siūlo žemesnes
kainas už plieno produkciją nei Austrija. Savo ruožtu, ES gali pakelti muitų tarifą
tam, kad pagelbėtų Austrijai.

Patikrinkite patikimą šaltinį

NETIESA

FINANSAI

ES yra per brangi
   ____________Šių metų ES biudžetas siekia 148 milijardų eurų. Tai yra didelė
pinigų suma, bei tik nedidelė dalis (2%) bendro visų 28 valstybių narių
nacionalinio biudžeto.

Patikrinkite patikimą šaltinį
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https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-6-ohne-eu-waere-alles-besser/
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/how-it-works/fact-check_en


Po euro įvedimo daug kas pabrango

     ____________Po euro įvedimo daug austrų galvoja, jog palyginus su senąja
valiuta šilingu, pragyvenimo išlaidos ženkliai išaugo. Vis dėlto, tai nėra tiesa.
Europos bendroji rinka įtakoja kainų mažėjimą ir didesnę prekių įvairovę.
Skrydžiai, telefono ryšio paslaugos ir elektroniniai įtaisai taip pat yra pigesni, nei
anksčiau. Be to, Europos bendroji rinka kelia piliečių gerovę ir plėtoja tvarią
ekonomiką. Europos bendroji rinka yra įpareigota užtikrinti aukštą apsaugos lygį
sveikatos, saugumo, aplinkos ir vartojimo sektoriuose. Euro valiuta taip pat atliko
svarbų vaidmenį apsaugant Bendriją finansinių krizių metu. Įvedus eurą, infliacija
buvo vidutiniškai 2% mažesnė negu naudojant šilingą, ir tai yra tik kelios
teigiamos euro pusės. 
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I funzionari dell’UE vivono a spese delle cittadine e dei
cittadini dell’UE

  ___________.  Ši Twitter žinutė ²⁷ apie tai, kaip Briuselyje įsikūrusios institucijos ir
ES valdininkai lobsta ES piliečių sąskaita. ES dėl savo biurokratijos turi susikūrusi
gana blogą įvaizdį. Vis dėlto, skaičiai rodo ką kita. Remiantis Austrijos
pateikiamais duomenimis, 2017 metais apie 50 000 žmonių buvo įdarbinti
Europos institucijose, iš kurių 32 000 dirbo Europos Komisijoje. 50 000 nėra
didelis skaičius turint omenyje, kad reikia aptarnauti 510 milijonų piliečių. 
Vienam ES valdininkui tenka apie 10 000 gyventojų. Vis dėlto, nors ir
reikalaujama sumažinti valdininkų skaičių, dėl ES augimo didėja ir užduočių,
kurias reikia atlikti, skaičius. Be to, tik 6% ES biudžeto naudojami apmokėti
administracinių įstaigų išlaidoms, o likę 94% - skiriami piliečiams, pavyzdžiui, jų
paramai.

Patikrinkite patikimą šaltinį
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https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-4-euro-teuro/
https://ec.europa.eu/germany/eu60/verwaltungsmoloch_de


„Kipras tapo bandomuoju Eurozonos triušiu ir jam
nebuvo sudarytos tokios pat sąlygos kaip kitoms ES
valstybėms“
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KIPRAS

________--------------------------2013 metais pradėjus taikyti „haircut“ priemonę
(„nukirpti“ santaupas 10% tiems žmonėms, kurių banko sąskaitose yra daugiau
nei 100.000€), Kipro Respublikos prezidentas Niko Anastasiadis pareiškė, jog
Kipras ne tik tapo Eurozonos bandomuoju triušiu, bet taip pat buvo nustumtas į
kitų valstybių narių šešėlį.
Realybė tokia, kad Kiprą neigiamai paveikė precedento neturinčios ekonominės
priemonės, kurios sulėtino šalies vystymąsi ir gyvenimą daugiau nei 3-4 metais.
Šių priemonių poveikis vis dar juntamas ekonomikoje, ypač po netikėto
visuotinio karantino įvedimo dėl COVID-19. Vis dėlto, daugelis kitų valstybių taip
pat buvo priverstos taikyti „trejeto“ skirtas griežtas ekonomines priemones.
Graikija, Portugalija, Ispanija ir Airija taip pat pasirašė memorandumus su
„trejetu“, kas stipriai paveikė šias valstybes. Kai kurios valstybės, pavyzdžiui,
Graikija, vis dar neatsigavo po šio smūgio. Nors „haircut“ nebuvo taikoma kitose
valstybėse, bet panašaus poveikio priemonės - buvo. Taigi, prezidento
pareiškimas nėra tikslus.

IŠ DALIES TIESA 
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https://bit.ly/35YmiK1
https://www.ekirikas.com/archive_cyprus_politics/arthro/anastasiadis_h_kypros_egine_peiramatozoo_gia_to_koyrema-178136/


Mes visi mokame dideles pinigų sumas tik tam, kad
išlaikytume ES pareigūnus ir užtikrintume sklandų ES
institucijų veikimą   
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PRANCŪZIJA

____---________ ES Komisijoje dirba apie 33.000 pareigūnų ir atstovų, užtikrinančių
kasdienį institucijų, vykdančių politiką ir teikiančių paslaugas maždaug pusei
milijardo gyventojų, funkcionavimą. Tai reiškia, jog vienam piliečiui išlaikyti
Komisijos veikla kainuoja mažiau nei 0.03 euro per dieną.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

Pasilikti ES per brangiai kainuoja

   ____________ Negalima paneigti, jog tokių valstybių, kaip Vokietija ir Prancūzija,
įmokos žymiai papildo ES biudžetą. Vis dėlto, svarbu atsižvelgti į tai, jog kiekviena
valstybė narė prisideda prie ES biudžeto finansavimo priklausomai nuo savo
nacionalinio turto. Paprasti skaičiavimai negali atspindėti visos narystės Europos
Sąjungoje naudos: Europos biudžetas finansuoja tuos projektus, kurių nei viena
valstybė narė negalėtų vykdyti viena pati, pavyzdžiui, „Galileo“ ir „Green deal
Europe“ ir daug kitų. 
Vis dėlto, ES biudžetas skatina ekonominę ir socialinę integraciją bei Bendrosios
rinkos funkcionavimą, kuri kiekvienos valstybės narės rinką papildo daugiau nei
500 milijonų vartotojų, kas sukuria apie 3.9 naujų darbo vietų Prancūzijoje.

Patikrinkite patikimą šaltinį

Komandiruoti darbuotojai vagia prancūzų darbo vietas

  ____________. Nors nuo 2004 metų komandiruotų darbuotojų skaičius išties
augo, jie atstovauja mažiau nei 2% šalyje dirbančių gyventojų. Pavyzdžiui, 2017
metais buvo 516 000 komandiruotų darbuotojų, kai tuo tarpu 405 000 prancūzų
dirbo kitose ES valstybėse. 
Finansavimo principai, kuriais remiantis nustatomas komandiruotas darbas –
išlaikomas vienodas atlyginimas už vienodą darbą ir vienodas atlyginimas toje
pačioje darbo vietoje, o bet kokios nesąžiningos darbo sąlygos laikomos
sukčiavimu.
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ES ekonominė ideologija skatina nacionalinės
produkcijos perkėlimą
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___________        Verslo procesų iškėlimas, ar persikėlimas į kitą valstybę, sudaro tik
labai nedidelę dalį (bendrai 4%, ir mažiau nei 3% kalbant apie Prancūziją)
atnaujinimo darbų, jau 15 metų vykstančių Europoje. Vis dėlto, žinant, kad
kiekvienas perkėlimas gali turėti rimtų socialinių padarinių, ES įkūrė Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą tam, kad galėtų remti
darbininkus (ne įmones ar institucijas), kuriems prekybos liberalizavimas kelia
atitinkamų sunkumų. 

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį
 

Įvedus eurą viskas pabrango, būtų daug geriau
susigrąžinti savo senąją valiutą 

     __________Euro įvedimas buvo naudingas visoms dabar bendra valiuta
besidalinančioms valstybėms: stabilios kainos, žemos palūkanų normos, daugiau
galimybių investuoti, ir, žinoma, nebeaktualios valiutų keitimo kainos (ar kaina,
kuria gali būti keičiamos dvi valiutos, pavyzdžiui, prancūzų frankas ir italų lira).
Euras kartu supaprastino milijonų Europos piliečių, pasienio darbuotojų ir dažnų
keliauninkų gyvenimus.
Sugrįžus prie nacionalinių valiutų iš karto pradėtų kilti infliacija, ar, kitaip tariant,
būtų pastebimas staigus ir ilgalaikis prekių ir paslaugų kainų augimas. Prieš
įvedant eurą infliacija Prancūzijoje pasiekė tikras aukštumas: daugiau nei 10%
devintajame dešimtmetyje. Įvedus eurą, kainų kilimas beveik niekada nesiekė 2%
per metus.

Patikrinkite patikimą šaltinį
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ES padeda Balkanų šalims, kurios nėra ES valstybės
narės
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          _______________   --- Reaguodama į Covid-19 pandemiją, ES kartu su Europos
Komisija valstybėms narėms siūlo 1,85 trilijonų eurų vertės Atkūrimo planą,
skatinantį Europos atsigavimą, gyvybių, pragyvenimo šaltinių ir darbų
išsaugojimą. 
Reaguodama į susidariusią krizę Vakarų Balkanų valstybėse, Europos Komisija,
pasiūlė 38 milijonus eurų kaip neatidėliotiną pagalbos priemonę veiksmingai
spręsti sveikatos krizę pasitelkiant Jungtines Tautas, bei papildomus 374 milijonų
eurų, skirtų padėti socialiniam ir ekonominiam regiono atsigavimui. ES pagelbės
Albanijai, Šiaurės Makedonijai, Bosnijai ir Hercegovinai, Serbijai, Juodkalnijai ir
Kosovui. Šios Europos Komisijos remiamos valstybės yra arba kandidatės, arba
potencialios kandidatės tapti Europos Sąjungos narėmis. 

IŠ DALIES TIESA

Prancūzijos ir Vokietijos atkūrimo fondas yra spąstai
   ____________Europos ekonominio gaivinimo planas yra dvišalis Prancūzijos-
Vokietijos pasiūlymas, kokių priemonių reikia imtis reaguojant į dėl COVID-19
pandemijos susiklosčiusią situaciją. Europos Komisijos dar kartą įvertintas
pasiūlymas gegužės 27 dieną buvo pristatytas Europos Parlamentui ir Europos
Vadovų Tarybai. Tam, kad pasiūlymas įsigaliotų, jį turi vieningai priimti visos 27 ES
valstybės narės. 
Naujajame gaivinimo plane Europos Komisija siūlo 750 milijardų eurų vertės
gaivinimo priemonę, vadinamą „Generation EU” (ES Karta) ir sustiprintą ilgalaikį
ES biudžetą: 1100 milijardų eurų. Lėšos, gaunamos iš „Generation EU”, bus
investuojamos pagal visus tris prioritetus teikiant 500 milijardų eurų dotacijas ir
250 milijardų eurų paskolas valstybėms narėms.
Finansavimas taps įmanomu dėl „Nuosavų išteklių sprendimo“, kuris Europos
Komisijai suteiks išskirtinę galimybę pasiskolinti iki 750 milijardų eurų Sąjungos
vardu ir, laikantis ES prioritetų, nukreipti lėšas į konkrečius ir naujus finansavimo
poreikius. Pinigų sumą reikės grąžinti ne iki 2028 metų ir ne po 2058 metų. 
Siekiant palengvinti grąžinimo sąlygos ir sumažinti spaudimą nacionaliniams
biudžetams, Europos Komisija siūlys papildomus naujus nuosavus išteklius.

NETIESA
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_561
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Tik Rusija, Kuba ir Kinija padėjo Italijai, kai tuo tarpu ES
nepajudino nė piršto 
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VOKIETIJA

      ____________Italija ir Ispanija buvo labiausiai Covid-19 paveiktos šalys. Italijos
populiacija pagal amžių yra viena seniausių pasaulyje, bet tokios turtingos
kaimynės, kaip Vokietija ir Olandija, jai pandemijos akivaizdoje neištiesė pagalbos
rankos. Italijai padėjo tik Rusija, Kuba ir Kinija. 
Protrūkis sukėlė ypač didelių sunkumų pirmaujančioms Europos valstybėms.
Reaguodami į griežtą kritiką dėl koronaviruso krizės valdymo, kai kurios Kremlių
remiančios žiniasklaidos priemonės ir rusų aktoriai pasinaudojo susidariusia
situacija tam, kad galėtų siekti savo politinių tikslų. Jie skleidė dezinformaciją, jog
Europos Sąjungai palikus Italiją tvarkytis vienai, tik Rusija, Kinija ir kitos
autoritarinės valstybės jai ištiesė pagalbos ranką. 

NETIESA

Euro zona leidžia didesnėms valstybėms narėms
išnaudoti mažesniąsias
  ____________Senosios ES valstybės narės ir euro zonos valstybės narės su
galingomis ekonomikomis išnaudoja mažesnes ir jaunesnes ES ir euro zonos
valstybes nares, tokias kaip Estija, Latvija, Lietuva ir Slovakija. 
Remiantis naujausiais ekonomikos statistiniais duomenimis apie naujesnių euro
zonos narių: Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Slovakijos BVP augimą, jų Bendrasis
Vidaus Produktas neretai yra didesnis negu „senesnių“ valstybių narių. Augimą
patvirtina ir Pasaulio bankas.
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Tarptautinės įmonės finansuoja Europos politines partijas 
___________„Uber“, „Bayer“, „Disney“ ir kitos įmonės finansuoja didžiąsias Europos
politines partijas ir teikia joms dosnias paramas. 
Plačiai žinoma, jog beveik visose Europos institucijose yra lobistų. Ne taip gerai
žinoma yra tai, jog didieji verslai ir industrijos tiesiogiai finansuoja Europos
partijas.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_561
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https://www.politico.eu/article/germany-to-send-face-masks-to-italy-to-help-deal-with-coronavirus/
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/10/oui-des-multinationales-privees-financent-bien-des-partis-politiques-europeens_5434014_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/10/oui-des-multinationales-privees-financent-bien-des-partis-politiques-europeens_5434014_4355770.html
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e454336c-a540-4ef7-b366-806e3a08cc25/2018_PARTIES_Donations_the_value_of_which_exceeds_EUR_12000.pdf
http://www.epgencms.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/e454336c-a540-4ef7-b366-806e3a08cc25/2018_PARTIES_Donations_the_value_of_which_exceeds_EUR_12000.pdf
http://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=1419
https://pl.sputniknews.com/polska/2019040110141845-strefa-euro-jest-tak-zorganizowana-zeby-kraje-bogatsze-wykorzystywaly-kraje-biedniejsze-sputnik-polska/
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_____________------------_______Vokietija atlieka iždininko vaidmenį ir todėl turi
prisiimti Graikijos ir kitų ES valstybių narių skolas. 
Žvelgiant į absoliučius skaičius, jokia kita valstybė narė nesiunčia tokių didelių
sumų į Briuselį, kaip Vokietija. 2014 finansiniais metais ji sumokėjo apie 26
milijardus eurų, kas apytikriai yra penktadalis bendrojo ES biudžeto. Iš šios
sumos maždaug 12 milijardų eurų grįžo atgal į Vokietiją - kaip pagalba
struktūriškai silpniems regionams, agrikultūros sektoriui bei mokymo ir
įdarbinimo programoms.
Kalbant apie išlaidas vienam gyventojui, Vokietija užima tik ketvirtą vietą tarp
neto įmokų mokytojų - ji atsilieka nuo Olandijos, Švedijos ir Didžiosios Britanijos. 
Tiesa, jog jokia kita Europos ekonomika negauna tokios didelės naudos iš ES
bendrosios rinkos, kaip Vokietijos ekonomika. Beveik du trečdaliai Vokietijos
eksporto keliauja į ES valstybes, o eksportas į naujas valstybes nares Centrinėje ir
Rytų Europoje vystosi daug greičiau, nei eksportas į kitas pasaulio šalis. Vokietija
Europos Sąjungai sumoka daug pinigų, tačiau iš Bendrijos gauna dar didesnę
naudą.

IŠ DALIES TIESA

Vokietijai būtų naudingesnės Vokietijos markės 

    ____________Ci sono ancora molti tedeschi che rimpiangono il buon vecchio
Marco tedesco. Con questa loro nostalgia considerano l’euro un fallimento che
costa molti soldi alla Germania. Tuttavia, è vero il contrario: l’euro è una moneta
stabile e sicura, ora la seconda valuta più importante del mondo. In un contesto
internazionale in rapida evoluzione, l’Europa non può che mantenere la sua
forza economica e la sua rete di sicurezza sociale con un mercato interno forte e
una moneta di importanza mondiale. L’euro promuove il commercio e
l’occupazione e protegge dalle fluttuazioni monetarie.I consumatori e le imprese
beneficiano dell’euro perché non devono più pagare le spese di cambio quando
viaggiano all’estero in Europa.

NETIESA
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FINANSAI

https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/europa/70580/nettozahler-und-nettoempfaenger
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.fluter.de/politische-bildung-faktencheck
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/ist-deutschland-der-zahlmeister-der-eu--511734
https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/70-jahre-waehrungsreform-der-fatale-trugschluss-der-d-mark-nostalgiker/22686922.html
https://www.wiwo.de/politik/konjunktur/70-jahre-waehrungsreform-der-fatale-trugschluss-der-d-mark-nostalgiker/22686922.html
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-d-mark_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-d-mark_de
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ITALIJA

 Daugiau galimybių ir stabilios kainos vartotojams ir piliečiams 
 Didesnis saugumas ir daugiau galimybių verslams ir rinkoms
 Didesnis ekonominis stabilumas ir augimas 
 Daugiau integruotų finansų rinkų
 Tvirtesnė ES pozicija pasaulinėje ekonomikoje
Aiškus Europos identiteto ženklas

    ____________Euras ir jo nauda vertinami prieštaringai, šioje Twitter žinutėje ³⁵
apie jį atsiliepiama neigiamai.
Euras buvo sukurtas atsižvelgiant į tai, kad bendra valiuta suteikia daugiau
pranašumų ir naudos palyginus su ankstesne padėtimi, kai kiekviena valstybė
narė turėjo savąją valiutą. 
Ne tik nebeliko valiutos kurso svyravimų ir valiutos keitimo mokesčių bet ir
sustiprėjo bendroji rinka, o euras paskatino glaudesnį valstybių narių
bendradarbiavimą siekiant stabilios valiutos ir ekonomikos, kuri naudinga mums
visiems.
Euro teikiama nauda yra įvairi ir juntama skirtingu mastu, nuo fizinių asmenų ir
verslų iki ekonomikų. Euro nauda tokia kaip:

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį
 

FINANSAI

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/euro-area/benefits-euro_en
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LIETUVA

    ____________Gyventojai stebintys nuolat kylančias maisto, paslaugų bei būsto
kainas pirštu baksnoja į eurą bei teigia, kad po euro įvedimo kainos “klaikiai”
išaugo. Puikus pavyzdys plačiai socialiniuose tinkluose bei internete pasklidęs
kalafioro skandalas, kurio metu žmonės pradėjo dalintis po euro įvedimo
pabrangusių prekių nuotraukomis.  

Ekonomikos ekspertai teigia, kad pats euras nėra kaltas dėl kainų šuolio, šios
didėja nuolat augant ekonomikai. Taip pat prekės bei paslaugos brangsta, nes
Lietuvos kainos turės pasivyti ES vidurkį. Kainų augimas susijęs ir su žmonių
elgesiu, jei jie masiškai perka kainos auga ir augs, o jeigu pirkimas sumažėtų
įmonės turėtų mažinti ir kainas. Po euro įvedimo įžvelgiama daugiau pliusų nei
minusų, euras lėmė spartesnį ekonomikos ir pajamų augimą, pigesnį valstybės
skolinimąsi, atpigusius tarpbankinius pavedimus ir mokėjimus. Ir nors pirmojo
būtinumo prekės brango, ekspertai pastebi, kad tai vyko nuosekliai ir lėčiau
palyginus su atlyginimų augimu.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį
 

ES pareigūnams mokamos per didelės algos

__________------------_________-Jau ilgą laiką sklinda kalbos, kad ES pareigūnai gauna
per dideles algas. Tokias kalbas ypač paskatino „Telegraph“ laikraštyje
išspausdintas straipsnis, kuriama teigiama, jog 10 000 Europos Sąjungos
pareigūnų mokamos didesnės algos, nei buvusiam JK ministrui pirmininkui David
Cameron. 
Nors tokios algos naujų ES valstybių narių darbuotojams atrodo patraukliai,
daugelis kitų šalių pareigūnų negali pasakyti to paties. Vidutinė valstybės
tarnautojo alga svyruoja nuo 78 503 iki 91 064 eurų per metus. 
Kaip teigiama „The Brussels Times“, 2014 metais priimtos Tarnybos nuostatų
reformos dėka ES institucijos laikotarpyje nuo 2014 iki 2020 metų sutaupė iki 4,3
milijardo eurų administracinių išlaidų, ir ilgainiui siekia sutaupyti iki 1,5 milijardų
eurų per metus.

IŠ DALIES TIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį

Patikrinkite Twitter žinutę ³⁶

FINANSAI

https://ec.europa.eu/lithuania/news/eu-myths/mitas-euras-pak%C4%97l%C4%97-kainas_lt
https://www.brusselstimes.com/all-news/magazine/37967/myths-and-truths-about-the-salaries-and-taxes-of-eu-officials/
https://m.kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/lietuviai-didziausi-euro-skeptikai-kodel-jo-taip-nemegstame-867640
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AUSTRIJA

GYVENIMO KOKYBĖ
Šiame skyriuje rasite įvairius mitus, kuriuose ES kaltinama dėl blogėjančios
piliečių gerovės. Pateikiami mitai apie mažinamus maisto standartus,
Bendrijos gąsdinimus išparduoti Austrijos vandens išteklius ar leidimą
vartoti maisto produktus su GMO. Faktų tikrinimas atskleidžia kitokią
realybę: ES taiko labai aukštus reikalavimus maisto produktų saugai;
Bendrija nereguliuoja šalių vandens išteklių; ES parengė aiškią norminę
bazę, kuria užtikrinama, jog GMO plėtojami saugiomis sąlygomis. 
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Dal darbo užmokesčio dempingo didelė dalis austrų
praranda darbus
       _________Šis Twitter vartotojas ³⁷ skundžiasi dėl to, jog vengrai, slovakai ir
rumunai vagia austrų darbus sutikdami dirbti už mažesnį užmokestį, nei vietiniai
gyventojai. Faktas tas, kad nesvarbu, ar darbuotojas yra vietinis ar atvykėlis iš kitų
ES valstybių - algos visiems yra vienodos, atsižvelgiant į nacionalinį šalies
atlyginimą. Pavyzdžiui, Austrijoje laikomasi kolektyvinės darbo sutarties. Nėra
skirtumo tarp mokamo darbo užmokesčio austrams ir ne austrams
darbuotojams, žinoma, jei tik dirbama legaliai. 

Patikrinkite patikimą šaltinį

NETIESA

ES grasina išparduoti Austrijos vandens išteklius 
     ____________ES nereguliuoja šalies vandens išteklių. Taikomos tik atitinkamos
nuostatos remiantis Vandens pagrindų direktyva, kuri nurodo aplinkos apsaugos
tikslus tiekiamam vandeniui. Netgi taikant ES Reformų sutartį, Austrija galėtų
vetuoti klausimus dėl vandens tiekimo.
Protokole dėl bendrus interesus tenkinančių paslaugų akcentuojama „didelė
nacionalinių, regioninių ir vietinių valdžios institucijų veiksmų laisvė sprendžiant
šiuos klausimus“. Faktas tas, kad Europos Komisija prieš kelis metus vykdė
apklausą, kurioje buvo svarstoma dėl galimo vandens rinkos liberalizavimo
Europos Sąjungoje.

Patikrinkite patikimą šaltinį

GYVENIMO
KOKYBĖ

NETIESA

https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-7-oesterreicher-bleiben-auf-der-strecke/
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/info/intro_en.htm
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VOKIETIJA

  ____________   Graikai yra tinginių pantys, o vokiečiai - bitės darbininkės. Pastarieji
anksti keliasi, yra visada punktualūs ir dirba sunkiau, nei visi kiti - tai įprasta
išankstinė nuostata. Vis dėlto, skaičiai rodo visai kitokią realybę. Pažvelgus į
darbo laiką Europoje, tampa aišku, jog graikai dirba netgi daugiau, nei vokiečiai.
Remiantis EBPO pateikiamais duomenimis, 2014 metais Vokietijoje vienas
žmogus vidutiniškai išdirbo 1371 valandas. Tuo tarpu Graikijoje vienam žmogui
vidutiniškai teko 2042 darbo valandos. Beje, palyginus su kitomis EBPO
valstybėmis, darbštiesiems vokiečiams tenka mažiausias metinių darbo valandų
skaičius.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį 1
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(vaizdo įrašas DE, EN, FR, IT, PL, ES
kalbomis)

GYVENIMO
KOKYBĖ

https://ourworldindata.org/grapher/annual-working-hours-per-persons-engaged?year=latest&region=Europe
https://ourworldindata.org/grapher/average-hours-worked-per-person-employed?country=DEU~GRC~FRA~ITA~AUT
https://www.arte.tv/de/videos/087181-371-A/fleissige-griechen-faule-deutsche/
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PRANCŪZIJA

    ________ ....ES parengė teisinę direktyvą tam, kad galėtų užtikrinti
biotechnologijų, ypač GMO, plėtojimą saugiomis sąlygomis. 
Šia direktyva siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą ir aplinką, todėl buvo
įvesti patys aukščiausi saugumo reikalavimai prieš leidžiant GMO patekti į rinką.
Jei tokių standartų sąžiningai laikomasi, produktai yra aiškiai žymimi bei
užtikrinimas GMO atsekamumas tam, kad vartotojai ir profesionalai (pavyzdžiui,
ūkininkai, maisto ir pašarų grandinės kontrolieriai ir t.t.), būtų tinkamai
informuoti prieš rinkdamiesi produktus. 

NETIESA

Išsamesnė informacija apie teisinę direktyvą:
Patikrinkite šaltinį

Daugiau informacijos

Visapusiškas ekonominis ir prekybos susitarimas (angl.
CETA) lems masinį mėsos iš Kanados importą ir
sužlugdys Prancūzijos ūkininkus 

    ____________Prieš įsigaliojant CETA, nuogąstavimai dėl galimos mėsos iš
Kanados importo įtakos Prancūzijos agrikultūrai galėjo būti suprantami, tačiau
dabar tokius būgštavimus paneigia faktai. Kanados mėsos importas 2018 metais
ženkliai sumažėjo. Jis sudaro mažiau nei vieną tūkstantąją mėsos importo dalį
Prancūzijoje. Prancūzų ūkininkai CETA dėka dabar naudojasi kokybiškesniais
Europos produktais.

Patikrinkite patikimą šaltinį

Patikrinkite Twitter žinutę ³⁸

Patikrinkite Twitter žinutę ³⁹

GYVENIMO
KOKYBĖ

NETIESA

https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/legislation_en
https://factuel.afp.com/les-ogm-ne-sont-pas-autorises-en-europe-cest-trompeur
https://decodeursdeleurope.eu/ceta-viande-canada/


 _________........ES kelia labai aukštus
reikalavimus maisto saugos politikai, gyvūnų
sveikatai, higienai ir gerovei. Šie reikalavimai
apima aiškų maisto produktų ženklinimą ir
privalomą kontrolę kiekviename maisto
gamybos grandinės ir atsekamumo etape. 
Ženklinimas privalo įtraukti informaciją apie
maistinę ir energetinę produktų vertę, galimus
alergenus, gamintoją, pardavėją, importuotoją
ir laikymo sąlygas. Be to, jei maisto produktas
praeina Europos maisto saugumo tarnybos
kokybės patikrą, leidimas prekiauti
pateikiamas ES valstybėms narėms, 
kurios yra atsakingos už kitą produkto
atitikties patikrinimo etapą prieš pateikiant jį
savo nacionalinei rinkai. 

ES sumažino standartus ir verčia mus valgyti prastos
kokybės produktus
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NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinįPatikrinkite Twitter žinutę ⁴⁰

GYVENIMO
KOKYBĖ

https://decodeursdeleurope.eu/securite-alimentaire/
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AUSTRIJA

DEMOKRATIJA
Šiame skyriuje pateikiami populiarūs su demokratija susiję mitai, tokie
kaip, ES funkcionuoja kaip nedemokratinė bendrija ar net Briuselis yra
diktatūra. Čia rasite gandus, apie tai kaip visi sprendimai priimami
Briuselyje ir neatspindi paprastų žmonių norų, o valstybės narės privalo
besąlygiškai jų laikytis. Vis dėlto, visų valstybių politikai prisideda prie
sprendimų priėmimo. Visos valstybės narės turi teisę balsuoti, o Europos
Parlamento nariai renkami viešu balsavimu. 
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ES veikimas nėra grindžiamas demokratija

        _________  Šis asmuo ⁴¹ ES apibrėžia kaip savo kelyje viską griaunantį traukinį.
Briuselis viską valdo vienas pats neatsižvelgdamas į kitas ES nares. ES neretai
kritikuojama dėl demokratijos principų nesilaikymo, nors Europos Parlamento
atstovus valstybės narės renka kas penkerius metus. ES taip pat negali imtis
atitinkamų veiksmų visoms valstybėms narėms nesutikus. Be to, ES turi laikytis
nustatytų procedūrų taikant naujas taisykles, kurių metu ES valstybių narių
atstovai priima bendrus sprendimus. Vadinasi, ES negali veikti savavališkai
norėdama primesti savo taisykles. 

NETIESA
DEMO-
KRATIJA
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https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-1-bruessel-entscheidet/
https://eu-mythbusters.eu/eu-mythen/mythos-1-bruessel-entscheidet/
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/de/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/de/HOW_DOES_THE_EU_WORK.html
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KIPRAS

--------------__________________Duodamas interviu, Christos Christou išreiškė savo
nuomonę, jog Kipro Vyriausybė tėra Briuselio direktyvų ir nurodymų vykdytoja. Jis
taip pat užsiminė, kad Kipro Parlamentas yra netekęs savo galios.
Tos pačios nuomonės laikosi kraštutinių dešiniųjų ir kraštutinių kairiųjų partijos ir
grupės ES viduje. Įprastomis sąlygomis (ne krizės metu) valstybės narės yra
atsakingos už ES institucijose nustatytų tikslų įgyvendinimą pasirenkant
tinkamiausią vidaus politikos sričių „mišinį“. Taigi, „Briuseliniai“ nėra tiesiog grupė
technokratų, neargumentuojančių savo priimamų sprendimų. Valstybės narės
taip pat gali susivienyti, rengti diskusijas ir priimti visas puses tenkinančius
sprendimus. 

IŠ DALIES TIESA

Kipras buvo išduotas ES

     ____________Euroskeptišku besiskelbiančiu „Allilegii judėjimo“ pirmininkė ponia
Theocarous apkaltino Europos Parlamento narius, priklausančius AKEL partijai
(antroji politinė partija Kipre, iki 1946 metų vadinosi „Kipro Komunistų partija“),
jog jie „apskundė“ Kiprą Europos Sąjungai. 
To priežastis - AKEL partijai priklausančių Europos Parlamento narių kišimasis į
Kipro konfliktą pasmerkiant ne tik Turkijos karinę okupaciją, bet ir Kipro
Respublikos demonstruojamą nesugebėjimą tvarkytis su susidariusia situacija.
Partijos pirmininkės pranešime spaudai nebuvo įvertinta tai, jog demokratiškai
renkami Europos Parlamento nariai atstovauja jų politinę partiją ir valstybę
Europos Parlamente, ir turi teisę išreikšti savo nuomonę. Tokia kritika leidžia
manyti, kad ES yra lyg valstybių narių „Didysis brolis“, kuriam gali eiti ir
„pasiskųsti“ visi nepatenkinti savo nacionaline politika. Vis dėlto, Europos
Parlamentas funkcionuoja priešingai. Tai ne teismo rūmai, o diskusijų ir
sprendimų priėmimo institucija.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

Patikrinkite patikimą šaltinįPatikrinkite mito šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį

DEMO-
KRATIJA

https://www.europarl.europa.eu/portal/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020
https://elamcy.com/ch-christou-mia-ischyri-ethnikistiki-evropi-tha-leitourgisei-apotreptika-gia-ti-tourkia/
https://www.allileggii.com/theocharoys-katadikazoyme-ti-symporeysi-oson-epithymoyn-tin-opoia-lysi/


Kipro arkivyskupas yra patenkintas „ELAM“ partijos
patekimu į Atstovų rūmus (Kipro Parlamentas)
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Patikrinkite patikimą šaltinį
 

     ____________Toliau pateikiama tiksli Arkivyskupo Chrysostomos II pranešimo
ištrauka pažodžiui: „Nesitikėjau, kad jie pateks į Parlamentą, tačiau galiu pasakyti,
kad esu tuo patenkintas. Turi būti išgirsti ir kiti balsai. Mums kartais reikia
kraštutinių balsų tam, kad kiti labiau pasisaugotų“.
Turint omenyje visus anksčiau minėtus „ELAM“ partijos politinius pareiškimus,
neįmanoma, kad didžiulę valdžią Kipre turintis Arkivyskupas nesuprato tikrojo
savo pareiškimo poveikio. Jis neabejotinai remia kraštutinę eurofobišką ir
rasistinę partiją, kuri prieštarauja bet kokiems liberaliems pamatams, ant kurių
buvo pastatyta ES. Be to, neonaciai, atvirai smerkiantys ES pamatines vertybes,
nesiūlo paramos tolimesniam demokratijos vystymuisi. Priešingai - jie skleidžia
baimę, kas yra pagrindinis diktatūros komponentas, sugriovęs taiką Europoje
praėjus 2 dešimtmečiams po Pirmojo pasaulinio karo. Labai įdomu pažvelgti į
Jungtinių Tautų kūrimosi procesą, Tautų Sąjungos istoriją ir kaip autoritariniai
režimai bei tarpukario idėjos lėmė Tautų Sąjungos griūtį.

NETIESA

Patikrinkite mito šaltinį

DEMO-
KRATIJA

https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations
https://el.globalvoices.org/2016/06/34228


ES yra nedemokratiška
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PRANCŪZIJA

       ____________ES neretai yra kaltinama demokratinių vertybių nepripažinimu. Ši
kritika skirta Europos Komisijai, vienintelei institucijai, kurioje nariai yra ne
renkami, o paskiriami. Vis dėlto, institucijos demokratinį teisėtumą garantuoja
pats paskyrimo procesas ir nuolatinė Europos Parlamento demokratinė
kontrolė.
Po rinkimų viena pirmųjų naujojo Parlamento užduočių yra išrinkti naująjį
Europos Komisijos pirmininką. Komisijoje esančios valstybės narės teikia savo
kandidatus pareigybėms, tačiau kad tai padarytų privalo atsižvelgti į rinkimų
rezultatus. Tuomet kandidatas pristato savo politinę darbotvarkę Europos
Parlamentui, kuri savo ruožtu balsuoja dėl jo paskyrimo Komisijos pirmininku
absoliučios daugumos sprendimu (pusė Europos Komisijos narių + 1). Kaip jau
buvo atsitikę anksčiau, Europos Parlamentas gali atmesti Europos Vadovų
Tarybos pasiūlymą.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį 1 
Patikrinkite patikimą šaltinį 2 

Patikrinkite Twitter žinutę ⁴²

DEMO-
KRATIJA

https://decodeursdeleurope.eu/technocrates-non-elus/
https://decodeursdeleurope.eu/technocrates-non-elus/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointeds
https://www.europarl.europa.eu/news/en/faq/8/how-are-the-commission-president-and-commissioners-appointeds


ES yra nacių darbo vaisius
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VOKIETIJA

   __________  ES yra nacių darbo vaisius: tai biurokratinė, centralizuota,
diktatoriška federalinė Europos administracija, kurią A. Hitleris planavo realizuoti
po Antrojo pasaulinio karo.
Vis dėlto, Europos Sąjunga buvo įkurta siekiant užbaigti dažnus ir kruvinus
konfliktus tarp kaimyninių valstybių, kas sukėlė Antrąjį pasaulinį karą. Šiandien
Bendriją sudaro 27 nepriklausomos ir suverenios valstybės narės. 

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

Jean-Claude Juncker sprendžia kam atiteks pareigybės
ES sistemoje

     ____________2019 m. gegužės 1 d. „Compact-Online“ internetinė svetainė įkėlė
straipsnį su tokia antrašte: „Jean-Claude Juncker: Kad ir kas nutiktų Europos
Parlamento rinkimų metu, aš sprendžiu, kam atiteks pareigybės“. Straipsnyje
rašoma, jog „kad ir kiek vietų dešiniojo sparno populistai laimėtų, jiems neatiteks
aukščiausios pareigybės Europos Sąjungoje“, nes J. C. Juncker žino, kaip užkirsti
tam kelią. Straipsniu pasidalino daugiau nei 33000 „Facebook“ platformos
vartotojų.
J.- C. Juncker iš tiesų priklauso abu interviu metu išsakyti pareiškimai - tik kitokiu
eiliškumu. Šie pareiškimai buvo pristatyti taip, lyg jie būtų buvę išsakyti vienas po
kito. Vis dėlto, realybė yra truputį kitokia. Straipsnyje pristatomi du J. C. Juncker
interviu metu išsakyti pareiškimai, tačiau sukeistas jų eiliškumas sudaro įspūdį,
jog jis pateikė įžvalgas, kurių iš tiesų nepateikė. 

Patikrinkite patikimą šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį
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https://www.history.com/topics/world-war-i/league-of-nations
https://factcheckeu.info/en/article/rechtspopulisten-bei-eu-wahl-verhindern-rechte-webseiten-legen-jean-claude-juncker-falsche-aussage-den-mund
https://www.prisonplanet.com/boris-is-completely-right-the-eu-was-a-nazi-brainchild.html


    ____________Un membro dell’AFD, Martin Sichert, del Bundestag (Parlamento
tedesco) ha affermato che, secondo la Corte europea "la protezione dell’Islam" è
"più importante della libertà di espressione in Europa". Secondo lui, la libertà di
espressione era "in grave pericolo" e la Corte europea dei diritti dell’uomo aveva
stabilito in un caso di appello che "la sospensione della libertà di espressione è
necessaria in una società democratica". Al contrario, il tribunale era giunto alla
sua sentenza dopo un attento esame e aveva tenuto conto del l’articolo 10,
paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti del l’uomo. Né la libertà di
espressione è "in pericolo", come sostenuto da Sichert: secondo la sentenza
della Corte questa raggiunge semplicemente il suo limite nel momento in cui
non si tratta più di opinione, ma veicola malizia o distorsione dei fatti.

Saviraiškos laisvė atsidūrė pavojuje
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ITALIJA

    ____________VVaikinas, pasirodantis  vaizdo įraše, tėra interneto „trolis“,
skleidžiantis melagingas naujienas, kuriomis nemažai žmonių tiki net
neišsiaiškinę, ar jos yra tikros. 
Europos Komisijoje nedirba joks asmuo vardu Davide Guetti, tačiau svarbiausia
yra tai, jog Europos centrinis bankas kartu su Europos Sąjunga nesikėsina
sužlugdyti Italijos Vyriausybės. Tokie vaizdo įrašai yra puikus aplinkui skleidžiamų
melagingų naujienų pavyzdys.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

Atsidarę žemiau esančią nuorodą rasite daugiau vaizdo įrašų, kuriuose pasirodo
tas pats melagingas naujienas skleidžiantis asmuo: Patikrinkite šaltinį.
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https://www.facebook.com/watch/?v=314543599323934
https://www.bufale.net/bufala-rivelazioni-di-davide-guetti-della-commissione-europea-ue-vuole-crollo-governo-in-italia/
https://www.facebook.com/watch/Io-sono-stufa-2162158190722648/
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LIETUVA

   ____________ Vis dažniau pasigirsta, kad Europos Sąjunga yra nedemokratiška,
jog Briuselyje priimami sprendimai dažnai neatspindi eilinių žmonių nuomonės ir
norų, o valstybės narės turi juos besąlygiškai vykdyti.
Iš tiesų, komisijos siūlomus teisės aktus svarsto tiesiogiai renkamas Europos
parlamentas ir išrinktos vyriausybės ES taryboje, tad sprendimų priėmime
dalyvauja kiekvienoje šalyje išrinkti politikai. Skatindama visuomenės įsitraukimą
ES atsižvelgia į peticijas, kurias gali pateikti kiekvienas pilietis. ES organizuoja
viešas piliečių diskusijas, kuriose dalyvauja Europos Komisijos nariai bei
sprendimų priėmėjai. Šių renginių metu kiekvienas gali užduoti bei komentuoti
rūpimus klausimus susijusius su Europos Sąjunga, jos vykdoma politika. Kad
diskusijose galėtų dalyvauti daugiau žmonių, jos vykdomos ne tik tiesiogiai bet ir
socialiniuose tinkluose tokiuose kaip “Twitter” ir “Facebook”.

NETIESA
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Lietuva įstojusi į ES neteko teisės laisvai priimti
sprendimus
   ____________Vienas populiariausių mitų, apie Briuselio arba Europos Komisijos
diktatūrą, pernelyg didelį kišimąsi į šalių narių politiką bei priimamus
nenaudingus joms sprendimus, kuriuos reikia besąlygiškai vykdyti. Kalbama, jog
lygybės ES nėra, o ekonomiškai stipresnės bei didesnės šalys išsideri
palankesnes sąlygas nei mažesnės kaip Lietuva. Ypač opiomis temomis tapo
priverstinis pabėgėlių priėmimas ar žemės pardavimas užsieniečiams. Lietuvoje
sakyta, jog ES varžo šalies laisvę turėti savo nuomonę bei nuostatas. 
Iš tiesų, kiekvienas Briuselyje priimtas sprendimas yra derybų tarp ES valstybių
narių bei tarp valstybių narių ir ES institucijų rezultatas. Daugelis mano, jog
Briuselyje kuriamos taisyklės automatiškai įsigalioja visose ES šalyse, iš tikrųjų
kiekviena šalis parenka tinkamiausias priemones jas įgyvendint. Taip pat
pastebima, kad priėmus visuomenėje nepopuliarius sprendimus politikai kaltina
ES, o populiarius priskiria sau.

NETIESA
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https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_lt
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_lt
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_lt
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-dialogues_lt
https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/60_svariu_priezasciu_final.pdf
https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/60_svariu_priezasciu_final.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_lt
https://europa.eu/european-union/eu-law/decision-making/procedures_lt#teis%C4%97s-akt%C5%B3-svarstymas-ir-pri%C4%97mimas
https://www.ekspertai.eu/noredami-tyliai-nugaleti-tautaeuropos-sajungos-biurokratai-naikina-demokratija/


    ____________Vis dažniau ES yra lyginama su Sovietų Sąjunga. ES kritikai ją vadina
imperija, kuri prievarta primeta vertybes, liepia toleruoti, kai kuriems
nepriimtinus dalykus, skleidžia propagandą bei stengiasi sukurti naują žmonių
tipą, kurį vadina „europiečiais“. Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius J.
Hunt oficialiai pareiškė, jog ES siekia nubausti juos už išstojimą bei palygino su
Sovietų Sąjungos mėginimais neleisti šalims narėms atsiskirti. 

Iš tiesų, ES nėra naujoji SSRS. Visų pirma, skirtingai nuo Sovietų Sąjungos,
Europos Sąjungoje nėra varžoma judėjimo, vertybių, religijos laisvė. ES piliečiai
gali laisvai keliauti po pasaulį, rašyti peticijas bei įtakoti priimamus sprendimus.
Tuo tarpu Sovietinė okupacija pasireiškė nepriklausomos Lietuvos valstybės
griovimu – uždraustos lietuviškos šventės, lietuviška simbolika, politinės partijos
ir organizacijos, išskyrus komunistines, vykdyti masiniai gyventojų trėmimai į
Sibirą ir įkalinimai be teismų.

ES tampa naująja SSRS
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https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_TSR_istorija#Lietuvos_okupacija_ir_aneksija
https://www.alfa.lt/straipsnis/50330107/britanijos-ministras-es-palygino-su-ssrs-mes-busime-ne-vienintelis-kalinys-norintis-pabegti
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LIETUVA

BREXIT
„Brexit“ ne tik tapo karščiausiomis naujienomis socialiniuose tinkluose ir
apskritai visoje žiniasklaidoje, bet taip pat paskatino nepasitenkinimų ES
bangą bei kalbas, kad tai yra Sąjungos pabaiga. Šiame skyriuje rasite
tokius mitus kaip ES nereikalinga Jungtinei Karalystei, šiurpią Margaret
Thatcher „pranašystę“ dėl atvirų ES sienų ar euro nuvertėjimą po Brexit.
Norėdami sužinoti, ar tai tiesa, ar ne, patikrinkite žemiau pateiktus mitus.
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Jungtinei Karalystei Europos Sąjunga yra nereikalinga 

    _________--„Brexit“ supa daugybė mitų tokių kaip – išstojimas iš ES atneš
ekonominę naudą, palikus ES pavyks atgauti visišką suverenitetą ir pats
populiariausias iš visų - Bendrija po „Brexit“ žlugs.
„Brexit“ rėmėjai daug kalba apie „valdymo perėmimą į savo rankas“. Vis dėlto,
didžioji dalis JK įstatymų yra įteisinti Britanijos Parlamento, o ne ES. Be to, JK
išsiderėjo nemažai ES įstatymų ir nuostatų. Kalbant apie ekonomikos augimą,
daug ekonomistų teigia, jog narystė ES teigiamai lemia prekybą, tad Jungtinės
Karalystės prekyba palikus ES sparčiai mažės. Remiantis 2018 metais Stanfordo
ir Notingemo universitetų atliktos analizės rezultatais, ekonomistai apskaičiavo,
kad neapibrėžtumas dėl „Brexit“ sumažino verslo investicijas apytikriai 6
procentais bei lėmė darbo vietų mažėjimą 1,5 procentu.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_Brexit
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_effects_of_Brexit
https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/does-eu-law-take-precedence-over-uk-law/
https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/does-eu-law-take-precedence-over-uk-law/


Margaret Thatcher šiurpi „pranašystė“ dėl atvirų ES
sienų pradeda pildytis
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KIPRAS

-------------_ __________:________Šio straipsnio autorius prisimena - kaip jis vadina -
Margaret Thatcher „pranašystę“, išsakytą 1988 metais liūdnai pagarsėjusios
„Bruges kalbos“ metu. M. Thatcher pabrėžė, jog: „Europa bus galingesnė tik tuo
atveju, jei Prancūzija išliks Prancūzija, Ispanija išliks Ispanija, o Didžioji Britanija
išliks Didžiąja Britanija. Kiekviena su savo papročiais, tradicijomis ir identitetu. Bet
koks bandymas apgobti visas šias šalis bendra Europos identiteto skraiste blogai
baigsis“. Autorius šlovina šią idėją ir laiko ją ypač taiklia. Vis dėlto, jis nepaaiškina
M. Thatcher išsakytos minties filosofinio konteksto ir nepasako, kodėl pritaria šiai
idėjai. M. Thatcher visada norėjo išsaugoti šlovingą JK imperinę praeitį ir iškeisti
ES į JAV, ji visada buvo priešiškai nusiteikusi bendros europiečių rinkos atžvilgiu.
Ir tai turi paaiškinimą. Devintojo dešimtmečio pabaigoje dauguma Europos
vyriausybių rėmė socialinio teisingumo modelį. Mitterrand Prancūzijoje,
Gonzalez Ispanijoje, Palme Švedijoje ir Papandreou Graikijoje buvo nusiteikę
prieš kraštutinį liberalizmą (absoliuti rinkos laisvė), palaikomą M. Thatcher ir
Prezidento Ronaldo Reagano. 
Taigi, M. Thatcher pareiškimas turėtų būti nagrinėjamas atsižvelgiant į
tuometinių laikų kontekstą, o ne atgaline data, kaip tai bando padaryti straipsnio
autorius. 

IŠ DALIES TIESA

BREXIT
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https://www.sigmalive.com/news/opinions_sigmalive/614504/i-istoriki-proeidopoiisi-tis-thatser-gia-ta-anoixta-synora-tis-europis-video
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot


ES, pakviesdama Bendriją paliekančius britus dalyvauti
2019 metų Europos Parlamento rinkimuose, tyčiojasi
pati iš savęs
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___________:_------------_______Straipsnio autorius pastebi, jog „tik neišrinkti Briuselio
funkcionieriai galėjo sugalvoti oksimoroninį pateisinimą, kad demokratiniam ES
gyvenimui reikia Europos Parlamento rinkimuose dalyvaujančių britų, kai tuo
tarpu JK laukia tos dienos, kai savo žmonių sprendimu galės pasitraukti iš
Bendrijos <...> Europos Sąjungos <...> reikalavimas, kad britai kitą ketvirtadienį
dalyvautų apgavikiškuose rinkimuose tuo metu, kai valstybė yra beveik palikusi
Bendriją, intelektualiniu atžvilgiu yra ypač nesąžiningas“.

Vis dėlto, autorius pamiršta paminėti, jog ne ES nusprendė išmesti JK iš
Bendrijos. Tai buvo pagarsėjusio referendumo metu gyventojų išreikšta valia.
Taigi, kol JK nebuvo oficialiai išstojusi iš Bendrijos, o tai nutiko keli mėnesiai po
2019 metų Europos Parlamento rinkimų (tuo metu vis dar buvo vedamos
derybos dėl „Brexit“ sąlygų), ES įsipareigojusi suteikti teisę Didžiosios Britanijos
piliečiams, kurie iki 2020 m. sausio 1 d. liko ES piliečiais, balsuoti už savo
atstovus. Galų gale, būtent jie stebės „Brexit“ procedūras.

IŠ DALIES TIESA

BREXIT
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https://cyprus-mail.com/2019/05/19/the-tyranny-of-eu-democracy/
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_en


BREXIT

Britiškos euro monetos po „Brexit“ taps bevertėmis
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AUSTRIJA

     ____________Dėl „Brexit“ atsirado nemažai gandų ir sąmokslo teorijų. Buvo
kalbama, jog Jungtinėje Karalystėje nukaltos euro monetos po „Brexit“ taps
bevertėmis. Twitter vartotojas kaltina ES, jog ši nepakankamai gerai pasiruošė JK
išstojimui iš Bendrijos. Vis dėlto, britiškos euro monetos nėra bevertės, kadangi
Didžiojoje Britanijoje apskritai euro monetos niekada nebuvo kalamos, nes šalis
turi savo valiutą - svarą.
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SVEIKATOS APSAUGA
Šiame skyriuje pateikiami mitai nuo nepasitenkinimo sveikatos priežiūros
sistema ir ES priimamais sprendimais iki Covid-19 krizės ir nepakankamų
ES pastangų siekiant ją išspręsti. Čia galima rasti mitus apie ES draudimą
prekiauti įvairiais maisto produktais, naudojimąsi susidariusia COVID-19
situacija siekiant įteisinti privalomus skiepus, ir kita klaidinanti informacija.
Vis dėlto, ES nesikiša į nacionalines teisės nuostatas ir priimamus
sprendimus sveikatos srityje. Bendrijos tikslas - apsaugoti gyventojus ir
pagerinti jų sveikatos apsaugą. ES sveikatos politika siekia papildyti
nacionalinę šalių politiką ir užtikrinti sveikatos apsaugą visose ES politikos
srityse.
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ES uždraudė gruzdintas bulvytes

         _________Mitas, jog ES uždraudė gruzdintas bulvytes ir keptą duoną pasklido,
nes ES siekia sumažinti kancerogeninės medžiagos akrilamido vartojimą. Ši
medžiaga susidaro per ilgai kepant bulves ir grūdinius maisto produktus,
pavyzdžiui, bulvytes, duoną ar duonos šnicelius. Taigi, ES niekada nesiekė
uždrausti gruzdintų bulvyčių. Sąjunga tiesiog nori sumažinti akrilamido vartojimą,
kadangi ši medžiaga padidina susirgimo vėžiu riziką. Nors vis dar nėra žinoma,
kokiais kiekiais akrilamidą galima saugiai vartoti, ES stengiasi kuo labiau riboti
šios medžiagos vartojimą. Štai kodėl ES nerekomenduoja per ilgai kepinti maistą. 

NETIESA
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ES nori uždrausti lazdeles su druska

      _____...-----Europos Komisija niekada nesiekė teisinėmis priemonėmis
reguliuoti druskos kiekio duonos gaminiuose. Pateiktas tik vienas pasiūlymas
maistinių medžiagų apibūdinimui. Juo remiantis gamintojai turėtų laikytis
nustatyto didžiausio leistino druskos, cukraus ir riebalų kiekio norint reklamuoti
savo produktus kaip sveikus. Kilus visuomenės pasipiktinimui, buvęs Europos
Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso paskelbė, kad reikalavimas ženklinti
druskos kiekį duonoje turi būti panaikintas.

Patikrinkite patikimą šaltinį 
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ES naudojasi susiklosčiusia Covid-19 situacija, kad galėtų
įteisinti privalomus skiepus
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       ____-..Covid-19 pandemijos metu pasaulyje skleidžiama daug
dezinformacijos. Vienas tokių pavyzdžių yra mitas dėl privalomų skiepų Europos
Sąjungoje. Dėl didėjančio nepasitikėjimo ir sąmokslo teorijų daug žmonių yra
nusistatę prieš skiepus. Šiame „Twitter“ platformos pranešime kalbama apie ES
pastangas kuo greičiau įteisinti privalomus skiepus vos tik mokslininkai atras
Covid-19 vakciną. Vis dėlto, tai nėra tiesa. ES aktyviai remia vakcinaciją, o tai gali
sudaryti klaidingą nuomonę, kad siekiama įteisinti privalomus skiepus.
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https://medium.com/@EuropeanCommission/vaccines-everything-you-need-to-know-9f9b12a4ca7e
https://medium.com/@EuropeanCommission/vaccines-everything-you-need-to-know-9f9b12a4ca7e
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_de
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_de
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_de


ES nedalyvauja kovoje prieš Covid-19 ir Kipro konflikte
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KIPRAS

-------------___________:_______„Allilegii judėjimas“ savo pranešime spaudai smerkia
ES, jog ši nedalyvauja sprendžiant Kipro konfliktą ir kovojant su Covid-19
pandemija. Tai yra subtili euroskeptiška pozicija, nes ES indėlis iš tiesų buvo
nepakankamas skatinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių kovoje prieš
virusą.
Kovodamos su virusu visos valstybės narės taikė daugiau ar mažiau skirtingus
protokolus, kuriuos kartais netgi nutaikydavo viena prieš kitą. Vis dėlto, tai neturi
nieko bendra su Kipro konfliktu, kuris yra sudėtinga nacionalinė problema -
šiaurinė salos dalis yra okupuota Turkijos kariuomenės. Nereikia susieti šių
dviejų gana skirtingų aspektų, nes gali kilti painiava vietoje to, kad būtų
sprendžiamos svarbios ES vidaus problemos. Be to, kalbant būtent apie Kipro
konfliktą, ES ėmėsi aktyvių veiksmų siekiant vesti dvišales derybas.

Patikrinkite patikimą šaltinį
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https://www.allileggii.com/emeine-sto-spiti-eyropaiki-allileggyi-ta-paramythia-ton-vryxellon-eichan-konta-podaria/
https://bit.ly/2LtFbuW


ES jau daug metų neskiria biudžeto lėšų socialinei
apsaugai, todėl ligoninėse nėra išteklių Covid-19
gydymui
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    _____________Šioje Twitter žinutėje ⁴⁸ norima susieti Covid-19 keliamą poveikį
sveikatos sektoriui su nepakankamu ES finansavimu, taip demonstruojant ES
nesugebėjimą tvarkytis su šia problema. Kiekvienų metų ES biudžeto sumos
tvirtinamos remiantis iš anksto sutarta daugiamete finansine programa. Tai
Europos Sąjungai leidžia efektyviai planuoti savo finansavimo programas
keleriems metams į priekį. Dabartinė programa vykdoma 2021-2027 metų
laikotarpiu. Ši programa daug dėmesio skiria sveikatai: sveikatos politika yra
finansuojama pasitelkiant tikslinį finansavimą ir taikant kitas svarbias finansines
priemones.
Su sveikatos apsauga susijusių veiklų finansavimas pasiekimas per socialinį
fondą, skaitmeninę rinką, regioninius ir sanglaudos fondus, vykdant tyrimus ir
kitas paramos priemones, didinančias sveikatos politikos krypčių plėtrą.
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„ES biurokratija“ neleidžia vėžiu sergantiems
pacientams naudotis naujais gydymo būdais
_____________   Žiniasklaidoje pasirodė informacija apie tai, jog „ES biurokratinis
aparatas” vėžio pacientams nesuteikia prieigos prie naujų gydymo būdų. Vis
dėlto, tai nėra tiesa. Tokiais teiginiais „Brexit“ šalininkai mėgino įtikinti gyventojus
palaikyti jų idėjas. Milijardai eurų iš ES biudžeto yra skiriami įvairioms ES
iniciatyvoms, kurios remia geriausius Europos mokslininkus, didelius ir mažus
verslus bei geriausius savo srities medicinos specialistus, kad kuo greičiau ir
saugiau būtų išrasti nauji vaistai.
Europos vaistų agentūros išduodamas visoje Europoje galiojantis leidimas
reiškia, kad daugiau žmonių gali pasinaudoti daugiau vaistų per greitesnį
laikotarpį nei, jeigu kiekviena valstybė juos išduotų atskirai. 
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ES stabdant gydytojų profesinės kvalifikacijos
patikrinimus, nerimaujama dėl profesinių kortelių
įteisinimo 2018 metais
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      _________Britų dienraštyje „Daily Mail“ išspausdintame straipsnyje teigiama, jog
ES planuoja „stabdyti gydytojų profesinės kvalifikacijos patikrinimus“ arba
įteisinant Europos profesines korteles (EPC), arba kokiais nors kitais būdais. 
Kaip bebūtų ši informacija netiksli. Gydytojams nėra išduodamos EPC, ir joks
sprendimas dėl jiems taikomos elektroninės kortelių procedūros nebuvo
priimtas – nors gydytojams ir odontologams taikoma skubios keitimosi
informacija sistema, kuria valstybės narės dalijasi informacija apie asmenis,
kuriems taikomos drausminės priemonės. Nacionalinė sveikatos sistema, kaip ir
bet kuris darbdavys, gali patikrinti bet kurio gydytojo, odontologo, slaugytojo ar
kito medicinos specialisto, pretenduojančio į pareigas ar jau besidarbuojančio,
gebėjimus, darbo rezultatus ir kalbų mokėjimą nepriklausomai nuo to, ar jis yra
britas, ES pilietis ar ne ES darbuotojas.
Tokios priemonės buvo taikomos dar prieš priimant Europos direktyvos
pakeitimus dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo. Be to, jei JK valdžios
institucijos ar darbdaviai būtų rimtai susirūpinę dėl bet kurio medicinos
specialisto profesinės veiklos, jie, žinoma, galėtų sustabdyti to asmens praktiką,
kol visi klausimai būtų išspręsti. Tokias priemones gali taikyti visos valstybės
narės. Atsižvelgiant į dabartinę padėtį po „Brexit“, JK nebetaiko šio reglamento,
tačiau šios paskleistos netikros naujienos ir vėl buvo skirtos didinti
euroskepticizmą
.
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_____________   Prasidėjus Covid-19 pandemijai, žiniasklaidoje pasirodė naujienos,
jog šis virusas pražudė Europos svajonę. Žmonės kalbėjo, jog Europos Sąjunga
nėra pakankamai vieninga, o valstybės narėms paskelbus karantiną ir uždarius
savo sienas, gresia ES pabaiga. 
Iš tiesų Europos Komisija nesikiša į nacionalinius įstatymus ir valstybių
priimamus sprendimus sveikatos srityje. Visoms valstybėms narėms palikta teisė
pačioms spręsti, kaip įveikti Covid-19 pandemiją. Kita vertus, pasienio kontrolė
yra laikina priemonė, kurios valstybės ėmėsi siekdamos pristabdyti viruso plitimą.
ES ne tik įkūrė fondą, skirtą kovoti su krize, bet taip pat pradėjo vykdyti projektą
pavadinimu „RescEU“, kuris rūpinsis gyvybiškai svarbios medicininės įrangos
platinimu ir siuntimu į labiausiai nukentėjusias vietoves. Solidarumas
demonstruojamas vienai valstybei priimant kitos pacientus, sienas atveriant
medicininėms priemonėms ar organizuojant forumą skirtą koordinuoti ir dalytis
patirtimi. ES taip pat finansuoja mokslinius skiepų tyrimus, naujus gydymo
metodus ir diagnostiką.
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RELIGIJA
Il presente capitolo consiste in una raccolta di miti che vanno dall’UE
accusata di essere anti-cristiana, al suo essere tollerante verso azioni
pedofile.
In realtà, l’UE dimostra rispetto per la diversità delle religioni e libertà di
scegliere e professare qualsiasi religione e cerca anche di proteggere i
diritti alla libertà di pensiero e di coscienza. C’è una linea sottile tra il
diritto alla libertà di opinione e il diritto alla libertà di religione ed è in
questa sottile differenza che si originano tali miti.
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ES nusistačiusi prieš krikščionybę 

      _________Viešojoje erdvėje sklando gandai, jog Europos Sąjunga yra
nusistačiusi prieš krikščionybę. Lietuvos spauda paskelbė, jog Europos Žmogaus
Teisių Teismas (EŽTT) leidžia naudoti įžeidžiančius krikščioniškus simbolius
kūryboje. Pasipiktinimą sukėlė drabužių reklama su Jėzaus ir Marijos personažais
bei kavinės reklama socialiniuose tinkluose su prieš krikščionybe nukreiptu
užrašu. Krikščionių teigimu, tokie sprendimai parodė, jog saviraiškos laisvė ES
tapo svarbiau už religijos laisvę. 
Iš tiesų, EŽTT sprendime sakoma, jog Lietuvos institucijos nesugebėjo rasti
tinkamo balanso tarp tikinčiųjų jausmų apsaugos ir pareiškėjo saviraiškos laisvės,
o reklamoje nėra akivaizdaus religinių simbolių niekinimo. 
ES pagrindinių teisių chartija skelbia ES pagarbą religijos laisvei ir įvairovei, nes
gerbia žmogaus teises ir pagrindines laisves tarp jų ir religijos pasirinkimą ir
išpažinimą. Taip pat ES palieka valstybėms narėms laisvę pačioms tvarkyti
religiniu reikalus. ES savo ruožtu yra įtvirtinusi atvirus ir reguliarius dialogus tarp
valdančiųjų europinių struktūrų ir Bažnyčių.
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Europos teismas: jei esate krikščionis, galite būti
diskriminuojamas
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--------------__________________Gali būti, kad krikščionis bus diskriminuojamas kai
kuriose situacijose. Tačiau nei Europos teismas, nei juo labiau Europos Žmogaus
teisių konvencija jokiame savo dekrete nedeklaruoja krikščionių diskriminacijos.
Minties, sąžinės ir religijos laisvė yra pagrindinė teisė, įtvirtinta ne tik Europos
žmogaus teisių konvencijoje, bet ir įvairiuose nacionaliniuose, tarptautiniuose ir
Europos tekstuose. Juolab Europos Žmogaus teisių 9 straipsnyje sakoma:
„1. Kiekvienas turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę; ši teisė apima laisvę
keisti savo religiją ar įsitikinimus ir laisvę atskirai ar kartu su kitais, viešai ar
privačiai, išreikšti savo religiją ar tikėjimą, garbinant, mokant, praktikuojant ir jos
laikantis.
2. Laisvei reikšti savo religiją ar įsitikinimus galioja tik tokie įstatymų nustatyti
apribojimai, kurie yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant visuomenės
saugumo, viešosios tvarkos, sveikatos ar moralės apsaugos arba kitų asmenų
teisių ir laisvių apsaugos“.
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https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/freedom-of-religion
https://www.coe.int/en/web/impact-convention-human-rights/freedom-of-religion
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_9_ENG.pdf


   ____________2018 m. birželio 20 d. Jeanas Lucas Mélenchonas, Prancūzijos
parlamentaras iš kairiųjų partijos „La France insoumise“, atkreipė dėmesį į
Europos vėliavą Prancūzijos nacionalinės asamblėjos rūmuose. Jis sušuko:
„Atvirai sakant, ar mes turime su tuo susitaikyti? Čia yra Prancūzijos Respublika, o
ne Mergelė Marija“. Nuo šio įvykio parlamentarai vis atakavo Europos Sąjungos
simbolį. 2018 m. spalio 11 d. Alexis Corbière pasisakė prieš vėliavą,
pavadindamas „laïcité“ - prancūziška sekuliarizmo samprata.
Europos vėliava simbolizuoja ir Europos Sąjungą, ir apskritai - Europos tapatybę
ir vienybę.
Vėliavą sudaro 12 auksinių žvaigždžių išsidėsčiusių apskritimu mėlyname fone.
Jos reiškia vienybę, solidarumą ir harmoniją tarp Europos tautų.
Žvaigždžių skaičius neturi nieko bendro su valstybių narių skaičiumi, nors
apskritimas yra vienybės simbolis.

Europos vėliava įkvėpta krikščionybės 
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https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en


ES skelbia, kad seksas su vaikais yra šventa
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     ____________Gandas, jog ES toleruoja pedofilų veiksmus pasklido 2009, tuomet
kai Vienos gyventoja per seminarą „Islamo pagrindai“ teigė, kad pranašas
Mohammedas buvo pedofilas dėl savo santuokos su 6-erių metų vaiku. Ji taip
pat pareiškė, kad jis tarsi galvojo apie vaikus. 2011 m. ji buvo nuteista už religinės
doktrinos niekinimą ir turėjo sumokėti 480 eurų baudą bei proceso pakeitimo
išlaidas.
Prašymą atnaujinti baudžiamąją bylą Aukščiausiasis teismas atmetė. Todėl dėl
laisvės į nuomonę pažeidimo ji kreipėsi į Europos žmogaus teisių teismą (dar
vadinamą EŽTT). EŽTT nusprendė, kad sprendimas pagrįstas, nes Austrijos
teismai palygino jos teisę į nuomonės laisvę su kitų žmonių teise apsaugoti savo
religinius jausmus palaikant religinę taiką Austrijoje. Austrijos teismai nusprendė,
kad jos pateikta istorinė informacija nebuvo pateikta neutraliai.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinįPatikrinkite Twitter žinutę ⁵²

RELIGIJA

https://www.derstandard.at/story/2000090069137/prophet-mohammed-darf-laut-egmr-nicht-paedophiler-genannt-werden
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ES FUNKCIONAVIMAS
Šiame skyriuje galite rasti tokių istorijų, kaip Vokietija išnaudoja ES savo
interesams, kaip daugumą Prancūzijos įstatymų diktuoja ES, kaip „Briuselis
viską sprendžia vienas“ ar Šengenas yra nusikaltėlių rojus ir daug daugiau.
Mitai apie ES veikimą kyla dėl žinių trūkumo. Trumpai tariant, ją sudaro
septynios pagrindinės institucijos ir dešimtys mažesnių įstaigų, kurios
kuria įstatymus, koordinuoja užsienio reikalus ir prekybą bei valdo bendrą
biudžetą. Norėdami sužinoti daugiau, perskaitykite žemiau pateiktus
mitus.
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Ar ES stebi? Maltoje žiauriai žudomi milijonai
migruojančių paukščių

      _________  Šiame straipsnyje pasakojama apie tai, kad ES nesiimdama jokių
veiksmų toleruoja milijonus migruojančių paukščių mirčių Maltoje. Bulvarinis
laikraštis „Kronen Zeitung“ savo straipsnyje rašė, kad migruojančių paukščių
kelionė yra labai pavojinga, nes daugelis jų nebegrįš. Pagrindinė migruojančių
paukščių skaičiaus mažėjimo priežastis yra neteisėta medžioklė, ypač nuo Italijos
iki Maltos ir Egipto. Maltoje paukščiai gaudomi ir valgomi. FPÖ-Europos
mandatas Georgas Mayeris teigė, kad ES stovi nuošalyje, nors šie paukščiai yra
saugomi visoje Europoje. Tačiau ES nėra bejėgė paukščių skerdynių stebėtoja.
Europos teismų nutarimas lėmė, kad nuo 2018 m. visiškai uždraustas paukščių
gaudymas Maltoje. Malta yra įpareigota imtis priemonių prieš per didelį paukščių
skerdimą, kitaip jos laukia pasekmės. Nors nelegali paukščių medžioklė vis dar
egzistuoja, šis draudimas tai pirmas žingsnis tinkama linkme.

NETIESA
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https://www.krone.at/1781173
https://de.euronews.com/2018/06/22/eu-gericht-vogelfang-auf-malta-ist-illegal
https://de.euronews.com/2018/06/22/eu-gericht-vogelfang-auf-malta-ist-illegal
https://www.komitee.de/de/projekte/malta/erfolge-auf-malta/
https://www.komitee.de/de/projekte/malta/erfolge-auf-malta/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180090en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180090en.pdf
https://timesofmalta.com/articles/view/no-more-bird-trapping-in-malta-european-court-decides.682394#.WytjGr3772M.facebook
https://timesofmalta.com/articles/view/no-more-bird-trapping-in-malta-european-court-decides.682394#.WytjGr3772M.facebook
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     _________    Ši Twitter žinutė ⁵³ apie tai, kaip ES remdamasi Šengeno sutartimi,
leidžia nusikaltėliams laisvai keliauti po neturinčias prieigos prie jūros ES šalis.
Kaip bebūtų, Šengeno sutartis yra vienas didžiausių ES pasiekimų, leidžiančių ES
valstybių narių žmonėms laisvai keliauti be sienų kontrolės apribojimų. Tai pat,
siekdama užtikrinti didesnį saugumą Europoje, ES įsteigė tarptautinę policijos
grupę, vadinamą „Europol“.
Europolas remia ES valstybių narių vyriausybinę agentūrą ir atliko daug sėkmingų
operacijų. 2017 m. įvykdė apie 40 000 suėmimų ir 200 000 sunkių nusikaltėlių
paieškų.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

ES tik stebi užsienio politiką

v   _________ -Naujos sankcijos Rusijai įrodo, kad ES atlieka svarbų vaidmenį
Ukrainos krizėje, kaip ir kitose pasaulio vietose. Kaip bebūtų, ES valstybėms
dažnai yra per sunku turėti bendrą nuomonę užsienio politikos klausimais.

NETIESA

Check reliable source 
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https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/ukraine-crisis
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KIPRAS

   ____________‘Kinima Allilegiis ’’ (‘’Solidarumo judėjimas’’) politinė partija per
daugelį metų sukūrė daugybę euroskeptinių pozicijų. 2020 m. rugpjūčio 9 d. jie
pasmerkė Kipro suvereniteto (turima omenyje valstybės galią kontroliuoti savo
teritorijas) panaikinimą, nes teigė, kad du nauji gaisriniai „Canadair“ lėktuvai,
kuriuos bendrai sukūrė ES, nenusileido Larnakos oro uoste, bet Britų
suvereniose Kipro oro uosto bazėse, taigi ne ES teritorijose. Šios bazės yra
karinės teritorijos, priklausančios JK pagal Londono – Ciuricho sutartis, kuriose
1959–1960 m. paskelbta Kipro nepriklausomybė. Be to, pagal įstatymus šiose
teritorijose galioja ES acquis (ES teisynas). Šio judėjimo pozicija nėra tik netiksli. Ji
yra pateisinama. Tai, kad Kipro lėktuvas nusileido ne ES oro uoste, savaime nėra
priežastis panaikinti valstybės suverenitetą. Judėjimas palaiko tai, kad lėktuvai
nusileido Didžiosios Britanijos bazėse dėl Turkijos pogrindžio spaudimo ES, kuri
galutinai pasitraukė.
Tačiau net jei situacija yra tokia, ji neturi nieko bendra su suverenitetu, bet su
galimu politiniu konfliktu, kurį, žinoma, reikia kritikuoti ir smerkti, tačiau ryšys tarp
faktų ir išvados yra šiek tiek per silpnas.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

„ES yra nepriklausomų tautų sąjunga, o ne federacija“

     ____________Kipro neonacių partija ELAM tvirtai laikosi pozicijos, kad ES yra
nepriklausomų tautų sąjunga, o ne federacija (Kleovoulou, 2014). Be to, jie
pasmerkė memorandumą su ES dėl „apkarpymo“), pasiūlė pasitraukti iš
susitarimo su Troika (trejetu), reikalavo Kipro Respublikos apriboti ES piliečiams
suteiktų leidimų dirbti skaičių ir priešinosi Kipro turkų dalyvavimui visose ES
forumuose ir rinkimuose.
Tai yra santrauka su keliais ELAM eurofobinio požiūrio variantų. Akivaizdžiausias
klaidingas argumentas pateiktas aukščiau, tai kad ELAM mato ES tokią, kokią
norėtų matyti, bet ne tokią kokia ji yra šiuo metu. ES yra pusiau federalinė
struktūra, su vykstančiomis pertvarkomis ir bendromis ES ir valstybių narių
atsakomybėmis. ES valstybių narių nepriklausomumas (yra tikrasis ES politikos
poveikis ES valstybių narių politikai, dėl kurios susitarė ES valstybės narės) yra
reliatyvus, bet ne jų suverenitetas (jų teisė dominuoti savo teritorijose). Tai yra
viena iš pagrindinių Lisabonos sutarties nuostatų, kuri yra dabartinė ES
konstitucinė teisė.

Patikrinkite patikimą šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį
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https://www.ecfr.eu/europeanpower/european_sovereignty
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12007L%2FTXT
https://www.allileggii.com/katargeitai-kyriarchia-tis-kypriakis-dimokratias/
https://muse.jhu.edu/article/602019
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PRANCŪZIJA

______________-------------_____ES vaidmuo ir atsakomybė tarptautiniuose
santykiuose arba, tiksliau tariant, veikimas išorės santykių ir užsienio reikalų
srityse, daugelį metų buvo nuolatinių valstybių narių diskusijų ir derybų centre.
Bendra užsienio ir saugumo politika daugeliu atvejų buvo keičiama ir
koreguojama iki 2009 m., kai Lisabonos sutartimi, siekiant užtikrinti didesnį ES
užsienio politikos koordinavimą, buvo įsteigtas Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis
užsienio reikalams ir saugumo politikai. Vyriausiasis atstovas yra atsakingas už
Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT). Nors tiesa, kad ES turėjo sunkumų
bandant kalbėti vienu balsu keliais tarptautiniais klausimais, jos vaidmuo išlieka
labai svarbus. 

IŠ DALIES TIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

Europos Sąjungą valdo lobistai
    ____________„Lobistai“ nėra tik „stambūs verslai“; iš tikrųjų į šį terminą įeina visos
grupės bei organizacijos atstovaujančios šiai kategorijai ir jos interesams, kurios
dar prieš institucijoms tai padarant, pateikia savo reikalavimus įstatymų leidybos
procese. Šių grupių interesų sritį apima ne tik ekonominiai ar finansiniai
klausimai, kas yra labai svarbu, bet ir klimato kaita, švietimas, energetika, maisto
sauga, transportas, teisingumas ir pagrindinės teisės, profsąjungos, žemės ūkis,
technologijos. 
Siekdama užtikrinti skaidrumą, Europos Sąjunga sukūrė duomenų bazę
(skaidrumo registrą), kurioje pateiktos organizacijos ir aiškiai pabrėžiami jų
interesai bei su kokiais biudžetais jos bando paveikti įstatymų leidybos procesą.
Tokiu būdu registras leidžia atlikti visuomenės kontrolę, suteikdamas piliečiams
ir kitoms interesų grupėms galimybę stebėti lobistų veiklą. 

NETIESA

Skaidrumo registras: 
Patikrinkite patikimą šaltinį

ES lobistai:
Patikrinkite patikimą šaltinį

Daugiau informacijos:
Patikrinkite patikimą šaltinį
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http://www.eufp.eu/home
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180108STO91215/transparency-register-who-is-lobbying-the-eu-infographic
https://decodeursdeleurope.eu/lobbies/
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       _________Prancūzijoje apie 20% priimtų įstatymų yra kilę iš Briuselio.
Kiekviename sektoriuje ES įtaka procentais skiriasi: pavyzdžiui, žemės ūkiui ir
žuvininkystei gali siekti net iki 40%, o būsto sektoriuje – mažiau nei 5%. 
Labai svarbu suprasti, kad Briuselis nenustato šių 20%: iš tikrųjų ES gali veikti tik
kompetencijos ribose, kurias valstybės narės bendrai sutiko priskirti Sąjungai.
Tos pačios taisyklės galioja ir Europos teisės aktams, kurie priimti valstybių
atstovų (Ministrų Tarybos) ir jų piliečių (Parlamento), o ne eurokratų valia, už
uždarų durų. 

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį
 

Vokietija išnaudoja ES savo interesams ir kontroliuoja
Europos ekonomiką

        _________Negalima paneigti, kad Vokietija daro didžią ir reikšmingą politinę ir
ekonominę įtaką ES. Vokietija kaip ir kiekviena kita valstybė, turi vieną Komisijos
narį ir vieną balsą Taryboje. Iš viso yra 96 parlamento nariai Europos Parlamente,
t. y. 1 pavaduotojas milijonui gyventojų. Vokietija taip pat yra viena iš pagrindinių
mokėtojų į ES biudžetą, kuriam per metus skiria daugiau nei 20 milijardų eurų.

NETIESA

Check reliable source 

Patikrinkite patikimą šaltinį

Mūsų ekonominę politiką diktuoja ES

     -  ________  2010 m. kovo 26 d. Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro
kiekvienos šalies narės valstybių ir vyriausybių vadovai, pritarė Komisijos
pasiūlymui pradėti naują darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją
„Europe 2020“. Ši idėja grindžiama ekonominės politikos koordinavimu, siekiant
padidinti Europos tvaraus augimo ir konkurencingumo potencialą. Siekdami tai
įgyvendinti, valstybių ir vyriausybių vadovai nutarė nustatyti konkrečius ES tikslus,
kuriuos taip pat galima pavadinti bendrais tikslais, atsižvelgiant į tai, kad valstybės
narės nustato savo nacionalinius tikslus. 
Šiuos ekonominius pokyčius akylai prižiūri Europos Komisija, reguliariai
analizuodama rodiklius bei kasmet atlikdama tyrimus. Ji prižiūri numatomas
problemos, tokias kaip rizikinga ir netvari politika ar konkurencingumo
mažėjimas.

NETIESA

ES ekonominė politika ir ES Komisijos
kompetencijos: 

Patikrinkite šaltinį
Bendros valstybių narių ekonominės politikos

gairės:
Patikrinkite šaltinį
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https://decodeursdeleurope.eu/origine-lois-france-europe/
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://www.arte.tv/fr/videos/087181-352-A/l-allemagne-ecrase-l-europe/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/how-eu-monitors-national-economic-policies_en
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/recommandation_en.pdf
https://www.upr.fr/pourquoi-le-frexit-est-urgent/
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  ________  ------------       _Iš tiesų, kaip teigia, šiame straipsnyje apie ES mitus,
Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ES nedisponuoja tokia pačia politine galia kaip
jos konkurentai. Siekdama subalansuoti šį politinės galios trūkumą, ES
nusprendė sutelkti dėmesį į humanitarinę paramą ir pagalbą, o ne į karinių
operacijų ar didelių geopolitinių ambicijų plėtrą. 
Beje, esminė konkurencijos priežastis su JAV, Rusija ir Kinija yra ekonominė ir
komercinė. O šiose srityse ES, savo sutarčių dėka, turi daug tai patvirtinančių
argumentų. Konkrečiau – technologinės inovacijos, tarptautinė prekyba,
socialinis teisingumas, žmogaus teisės, klimato kaita ir daugelis kitų pagrindinių
tokios konkurencijos politinių aspektų, kuriuos reglamentuoja ES teisės aktai ir
kurie kiekvienai valstybei narei leidžia dalyvauti bendrame Europos fronte.

IŠ DALIES TIESA 

Patikrinkite šaltinį 1 

Check reliable source 

--------------  ________        __ES siekdama sustipinti ir laiku sureaguoti į Covid-19
pandemiją ėmėsi kelių priemonių, kad paremtų visas valstybes ir ES ekonomiką.
Kad ir kaip būtų gaila, gegužės 6 dieną Vokietijos Federalinis Konstitucinis
Teismas pripažino, kad Europos centrinio banko (ECB) milijardų dolerių vertės
vyriausybės obligacijų pirkimas galimai prieštarauja Konstitucijai. Komisijos
pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad dėl tokio nuosprendžio gali būti
pradėta pažeidimo nagrinėjimo byla prieš Vokietiją. Neabejotinai tai reikštų
šiurkštų ginčo eskalavimą, tad šis klausimas turėtų būti sprendžiamas atidžiai.  
Visų pirma, svarbu pabrėžti, kad Europos teisinė sistema grindžiama
vadinamuoju „Viršenybės principu“, o tai reiškia, kad Europos institucijų išleisti
teisės aktai turi būti integruoti į valstybes, kurios privalo gerbti ir jų laikytis. Šis
principas yra labai svarbus, nes juo užtikrinama, kad kiekviena valstybė laikytųsi
tų pačių taisyklių ir kad piliečiai būtų vienodai saugomi Europos teisės aktais,
užtikrintais visose ES teritorijose.

Patikrinkite šaltinį 2 
Patikrinkite šaltinį 3 

Europos Komisija siekia nutildyti Vokietijos Federalinį
Konstitucinį Teismą
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https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://www.theguardian.com/world/2019/may/15/angela-merkel-interview-europe-eu-unite-challenge-us-russia-china
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://europa.eu/european-union/law/treaties_en
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0515-between-china-and-the-usa-europe-seeks-its-future
https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0515-between-china-and-the-usa-europe-seeks-its-future
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14548


  ________   dlvsödlkfösNuo 1973 m. oficiali ES apklausų agentūra
„Eurobarometer“ Europos Komisijos prašymu atliko tyrimus. Šiuo būdu, ES
matuoja visuomenės nuomonę per tam tikrą laikotarpį. Tačiau, atsakytų
apklausų kiekis sumažėjo ir tai iškreipia rezultatus, ypač vertinant euroskeptizmą.
Vis dėlto, kaip Komisijos atstovai teigia, respondentams pokalbio pradžioje
nebuvo pasakyta, kad apklausa atliekama ES institucijai, siekiant išvengti
šališkumo.

Oficialios ES viešosios nuomonės apklausos - nėra
patikimos
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https://euobserver.com/institutional/146834
https://euobserver.com/institutional/146834
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-Schengen-Kriminalitaet_de
https://eupinions.eu/de/blog/the-eurobarometer-controversy
https://eupinions.eu/de/blog/the-eurobarometer-controversy
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VOKIETIJA
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ES dirba tik nekompetentingi ar ilgai „užsisedėję“
politikai

    ____________(Anksčiau tai buvo tiesa, tačiau dabar pasikeitė)
Išankstinis nusistatymas prieš Briuselį ir jo institucijas reiškia, kad kartu su ES
biurokratais daugiausia dirba nekompetentingi ir ilgą laiką „užsisedėję“ bei
pagyvenę politikai. 
Perkėlimas į ES sostinę būtų arba atlygis už ištikimą tarnavimą partijai ir šaliai,
arba kaip karantino priemonė siekiant užtikrinti, kad atitinkamas asmuo
nebedarytų žalos savo šalyje. Netgi yra posakis: „Jei turi senelį, siųsk jį į Europą!“

Tačiau laikai, kai Briuselis buvusiems Ministrams ar Ministrams Pirmininkams
buvo tarsi senelių namai ar „dramblių kapinės“, seniai praėjo. Dabar valstybės
narės rimtai žiūri į Europos lygį ir nedeleguoja į Komisiją ar ES Parlamentą savo
karjerą seniai baigusių politikų su garsiomis pavardėmis. Šiandien jie siunčia
kompetentingus vadovus. 
Vokietijos darbuotojai čia yra gerbiami: pavyzdžiui, Martin Selmayr, buvusio
Komijos pirmininko prezidento Juncker dešinioji ranka; ar 
Europos stabilumo fondo ESM vadovas Klaus Regling.

NETIESA

   ____________  Neretai išgirstama, kad „Briuselis viską sprendžią vienas“ ir tuomet
susidaro įspūdis, kad ES yra paslaptinga ir tolima. Nors Europos sprendimų
procesas gan dažnai yra ilgas, tačiau jis tikrai nėra slaptas. Europos Komisija siūlo
naujus įstatymus. Nacionaliniai Ministrai, atstovaujantys demokratiškai
išrinktoms vyriausybėms Ministrų Taryboje ir Europos Parlamentui, derasi dėl šių
įstatymų ir juos priima kartu. Taigi, kiekvienam Europos reglamentui ar
nurodymui Vokietijos Ministrai ir Parlamento nariai pritaria arba ne. Valdininkai
ar išrinkti atstovai, priimantys Komisijos siūlomus įstatymus, atstovauja rinkėjų
interesams. Kartais sunku rasti bendrą Europos susitarimą, bet dažniausiai jiems
pavyksta. 

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

ES
FUNKCIO-
NAVIMAS

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths_de
https://www.br.de/nachricht/faktencheck/factfox-faktencheck-eu-100.html
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LIETUVA

Patikrinkite patikimą šaltinį

    ____________ Lietuvos žmonės nuogąstavo, jog įstojus į Europos Sąjungą
padidės nusikalstamumas. Supaprastintas keliavimas tarp Šengeno erdvei
priklausančių valstybių suteiks nusikaltėliams laisvę pasprukti į užsienį, o juos
sugauti Europoje taps sunkia misija. Kalbėta ir apie į Lietuvą lengviau
pateksiančius užsienio nusikaltėlius.

Iš tiesų, ES nusikalstamumo statistika atskleidžia, jog nusikalstamumas Europos
Sąjungoje palaipsniui mažėja. Apiplėšimų ES šalyse nuo 2012 iki 2017 metų
sumažėjo 30.3 proc. Lietuvai tapus ES nare atsivėrė galimybės efektyviau vykdyti
nusikaltėlių paiešką Europoje naudojantis bendromis duomenų bazėmis.
Priklausymas Europolui padidino glaudesnį bendradarbiavimą su kitomis
Europos teisėtvarkos institucijomis, o ES skirtos lėšos vidaus saugumui prisidėjo
prie modernesnės technikos įsigijimo, naujų informacinių sistemų diegimo
Lietuvoje.

NETIESA

Patikrinkite Twitter žinutę ⁶⁰

ES
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Crime_statistics/lt&oldid=293111
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GERMANIA

APLINKA
ES itin daug dėmesio skiria aplinkos apsaugos klausimams, ji siekia
apsaugoti natūralias buveines, išlaikyti švarų orą ir vandenį, užtikrinti
tinkamą atliekų šalinimą, gerinti žinias apie toksiškas chemines medžiagas
ir padėti įmonėms pereiti prie tvarios ekonomikos. Nors aplinkos tema
atrodo neturėtų niekam “užkliūti”, tačiau vis tiek atsiranda išgalvotų
istorijų, tokių kaip ES verčia sodų centrus išmesti augalus, kaip ES
sprendimai, stabdo technologines inovacijas ar ES mažina aukštus
Vokietijos aplinkosaugos standartus.
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L’UE abbassa gli elevati standard ambientali della
Germania

       _________Vokietijoje vyrauja nuomonė, jog ES mažina aukštus Vokietijos
aplinkosaugos standartus.
Faktas, kad ES aplinkos apsaugos standartai vieni aukščiausių pasaulyje. Jie taip
pat apsaugo tokias šalis kaip Vokietija, kuri tradiciškai remiasi griežtais aplinkos
apsaugos standartais, nuo neigiamo poveikio konkurencingumui, užtikrinanti
vienodai aukštą aplinkos apsaugos lygį visoje ES vidaus rinkoje.

Be to, ES vertybės tai dažniausiai bendrai sutarti minimalūs standartai, kuriuos
turi atitikti visos 27 ES valstybės narės. Kiekviena šalis gali laisvai nustatyti dar
griežtesnius standartus. Briuselis „tam nekliudo“. 

Kalbant apie aplinkos apsaugą, Vokietija tradiciškai laikoma šios srities
pradininke. Tikra tiesa, jog Vokietijos piliečiai turi aukštą suvokimo apie
aplinkosaugą lygį ir daro pastebimą pažangą ekologinių naujovių srityje. Kaip
bebūtų, ES netrukdo Vokietijos ekologinėms naujovėms. Be kita ko, Vokietijai taip
pat sunkiai sekasi atitikti kai kuriuos aplinkosauginius standartus tokiose srityse
kaip oro ir vandens kokybė. 2017 m. Vokietijai buvo iškeltos net keturios naujos
bylos dėl vėluojančių ar neįgyvendintų bendrai sutartų ES gamtos išsaugojimo
reikalavimų. 

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį 

APLINKA

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-umweltstandards_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-umweltstandards_de
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LIETUVA

    ____________Prieš Europos Sąjungą neigiamai nusistačiusi korporacija Apple
viešai paskelbė, jog šios reikalavimai stabdo inovacijas. Tokios kalbos kilo po to,
kai Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją užtikrinti, jog technologijų
bendrovės prekiautų universaliais mobiliųjų telefonų ir kitų prietaisų krovikliais. 

2014 m. priimtoje radijo įrenginių direktyvoje ES paskatino savanoriškai
mobiliųjų telefonų gamintojus naudoti vieno tipo kroviklius, taip siekiant
sumažinti elektronikos atliekų kiekius. Kaip bebūtų, nors kroviklių skaičius per tą
laiką sumažėjo nuo daugiau nei 30 iki 3, tačiau atliekų skaičiai išlieka dideli, tad
buvo pateiktas siūlymas griežtinti priemones. Paskaičiuota, jog pasaulyje per
metus susidaro apie 50 mln. tonų elektroninių atliekų, vidutiniškai daugiau kaip 6
kg vienam asmeniui, o tai ypač teršia gamtą. Kaip teigiama EP rezoliucijoje,
universalus kroviklis prisidėtų ne tik prie aplinkos apsaugos bet ir pasitarnautų
vartotojams. Jiems nereiktų prie kiekvieno įrenginio pirkti naujo kroviklio.

NETIESA
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ES liepia Lietuvai atsisveikinti su lauko tualetais

__---------------------------_______Prieš kelis metus žiniasklaidoje vis garsiau pradėta
kalbėti, jog Lietuvoje ne tik kad neliks lauko tualetų, bet viso to kaltininkė ES, kuri
grasina Lietuvai milijoninėmis baudomis už reikalavimų nevykdymą. 
Iš tiesų, ES yra susirūpinusi dėl gamtos taršos, tad siekia gerinti geriamojo
vandens kokybę bei nuotekų valymą. Nesutvarkyta nuotekų sistema teršia
gruntą bei tampa pavojinga sveikatai. Buitinės atliekos patenka į gruntinius
vandenis ir tokiu būdu sukelia ligas bei infekcijas. 
ES skatina Lietuvą įgyvendinti direktyvas, pagal kurias 98 proc. gyventojų
nuotekas tvarkytų centralizuotai, tai ypač prisidėtų prie aplinkos apsaugos.
Lietuva 2018 metais užėmė 3 vietą tarp ES valstybių pagal tai, kiek žmonių neturi
„normalaus“ tualeto su nuleidžiamu vandeniu.

IŠ DALIES TIESA
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Patikrinkite mito šaltinį

Patikrinkite mito šaltinį

APLINKA

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0076_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0076_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0024_LT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0024_LT.html
https://www.eea.europa.eu/lt
https://www.eea.europa.eu/lt
https://euroblogas.lt/2019/11/29/lauko-tualetai-lietuvoje-beveik-11-proc-visoje-es-2-proc/
https://euroblogas.lt/2019/11/29/lauko-tualetai-lietuvoje-beveik-11-proc-visoje-es-2-proc/
http://www.technologijos.lt/n/technologijos/gsm/S-80416/straipsnis?name=S-80416
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/europa-simtametei-lietuvai-grieztu-tonu-liepia-issikuopti-lauko-tualetus-56-1096488


      __________Naujosios ES taisyklės, verčiančios išmesti augalus, pasirodė
žiniasklaidoje, kuomet dėl Covid – 19 pandemijos šalys paskelbė karantiną. Dėl
šios netikėtos žinios, sodų centrai buvo priversti nutraukti savo veiklą ir patyrė
didžiulius nuostolius. Europos Sąjunga buvo kaltinama, kad naujosios ES augalų
sveikatos taisyklės yra nelanksčios ir trukdo prekiauti augalais internetu.  

Iš tikrųjų, naujomis taisyklėmis siekiama apsaugoti augalus nuo kenkėjų. Augalų
sveikata padeda žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams išlikti tvariems ir
konkurencingiems, taip pat apsaugo šalies biologinę įvairovę ir ekosistemas.
Viena iš šių reglamentų priemonių - augalų pasas, skirtas paprastesnei ir
skaidresnei dokumentacijai. 
Nemažai sodų centrų šių pasų neįsigijo, nes augalus pardavinėjo individualiems
asmenims, tokiu atveju jie nėra reikalingi. Po karantino paskelbimo, nuturintys
augalų pasų negalėjo prekiauti internetu, tad mažmenininkai dėl prarasto pelno
apkaltino ES reglamentus.

ES nuostatai verčia sodų centrus atsisakyti augalų
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Patikrinkite patikimą šaltinįPatikrinkite Twitter žinutę ⁶¹
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https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en
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VOKIETIJA

MIGRACIJA
ES dažnai susiduria su kaltinimais dėl pabėgėlių krizės Europoje, tuo pačiu
patys migrantai vaizduojami kaip vagys, gyvenantys iš pašalpų ir kaip našta
valstybių narių ekonomikoms.
Šiame skyriuje galite rasti pačius populiariausius mitus apie migraciją,
tokius kaip imigrantai, užplūsta Europą, ES leidžia migrantams „kirsti“ jos
sieną ar migrantus, prilygstančius didesniam nusikalstamumui.
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Daugiau migrantų – daugiau nusikaltimų ir mažiau
saugumo ES

  ___---------------______________.___Migrantų nusikalstamumas ir smurtavimas veda
Europą link bedugnės. Saugumas tiesiogiai susijęs su imigrantų skaičiumi – dėl
padidėjusio migrantų skaičiaus Vokietijoje padaugėjo žmogžudysčių, išžaginimų
ir teroro išpuolių. 
Nėra jokių šios priklausomybės įrodymų. Priešingai, šalis, kurioje Eurostato
duomenimis, daugiausia pranešimų apie nusikaltimus, smurtą ar vandalizmą, yra
Bulgarija, kuri turi mažiausią skaičių imigrantų. 

IŠ DALIES NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį 3
MIGRACIJA
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2015 m. lapkritį Federalinė kriminalinė policija (FKP) paskelbė pranešimą, kad
„nors pabėgėlių skaičius auga dinamiškai, nusikalstamumo rodikliai išlieka tokie
patys“. Vidaus reikalų ministras Thomas de Maizière (CDU) pastebėjo, kad
„pabėgėlių nusikalstamumas yra toks pat mažas kaip ir vietos gyventojų“.

https://www.dw.com/en/report-refugees-have-not-increased-crime-rate-in-germany/a-18848890
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1?fbclid=IwAR3zp0eS1zVGJumU9pJkxunUKqiwFO0hJKbv8yioyYueAq_LXOLzW-NcJEM
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/WDN-20181127-1?fbclid=IwAR3zp0eS1zVGJumU9pJkxunUKqiwFO0hJKbv8yioyYueAq_LXOLzW-NcJEM
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_de_Maizi%C3%A8re


Rytų Europos šalių piliečiai naudojasi Vokietijos
socialine sistema
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    ____________ Judėjimo laisvė lemia imigraciją į socialines sistemas. Po ES plėtros
į Rytus pasklido kalbos, kad tokių ES šalių kaip Lenkijos, Bulgarijos ir Rumunijos,
piliečiai, tiesiogine ta žodžio prasme, „atima darbo vietas“ iš vokiečių ir „išnaudoja
Vokietijos socialinės apsaugos sistemą“. Judūs darbuotojai Europos Sąjungoje
aktyviai prisideda prie šalies, kurioje jie gyvena, ekonominės ir socialinės gerovės.

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

1,4 mln. prieglobsčio prašytojų laukia „bilieto į 
Vokietiją“

              __________________--   Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija AfD
„Facebook“ paskyroje teigia, kad „1,4 milijonų” prieglobsčio prašytojų laukia
„bilietų į Vokietiją“ ir kad vyriausybė nori įvesti „integracijos pareigą“ Vokietijos
piliečiams. Šis reikalavimas iškraipo ir išpučia tikrąjį planą. 
Kadangi šis pranešimas su nuoroda į rinkimus, jis tampa rinkimų kampanijos
dalimi. „Facebook“ platformoje šiuo pranešimu buvo pasidalinta daugiau nei
4,100 kartų. 
Vokietijos piliečiams nebus „primesta“ „integracijos pareiga“, o pareiškimas, kad
„1,4 milijonų” žmonių laukia „bilietų į Vokietiją“ tėra tik spėlionės – programa
priklauso nuo savanorių ir iš pradžių apsiriboja 500 pabėgėlių. 

DAUGIAUSIAI NETIESA
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MIGRACIJA

https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-einwanderung-sozialsysteme_de
https://www.unhcr.org/dach/de/30736-neues-aufnahmeprogramm-nest-vorgestellt.html
https://www.unhcr.org/dach/de/30736-neues-aufnahmeprogramm-nest-vorgestellt.html
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-resettlement
https://www.unhcr.org/dach/de/services/faq/faq-resettlement


ES finansuoja mokyklines išvykas į daugiatautes
apylinkes be italų
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ITALIJA

-------------___________________Ši Twitter žinutė⁶² kursto neapykantą, neva Europos
Sąjungai sumokėti mokesčiai panaudojami skatinti tarpkultūrinius projektus ir
išleidžiami migrantams (iš neigiamos pusės). 
Tiesa, šis projektas yra tikras ir finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
Projektas „MygranTour: Migrantų tarpkultūriniai keliai siekiant suprasti kultūrinę
įvairovę, Europos tinklas“ siekia kovoti su viskuo, kas propaguojama straipsnyje:
neapykantos kurstymu prieš migrantus, nacionalizmo išaukštinimu, neapykanta
daugiakultūriškumui, eurofobija ir kt. 
Be to, nuotrauka straipsnyje neatitinka skelbiamų naujienų.

IŠ DALIES TIESA

Švedija užgrobta. Sustabdykite „Eurabiją“! 

Sustabdykite „Eurabiją“! - terminas sugalvotas dar 70-aisiais, kurį atgaivino
Gisèle Littman, ji rašė knygas pasivadinusi Bat Ye‘o pseudonimu. Daugelyje
savo knygų ji išvystė didelę sąmokslo teoriją, pagal kurią ES, vadovaujama
Prancūzijos elito, įgyvendino slaptą planą parduoti Europą musulmonams
mainais į naftą. „Eurabija“ yra šiuolaikinės islamofobijos mitas: išrastas
sąmokslas sunaikinti Europos civilizaciją. Ši doktrina pakeitė pasaulį.

     ___________ Šis pranešimas ⁶³ remiasi žinių ataskaita apie tariamą Švedijos
integracijos modelio nesėkmę. Po keleto dienų pranešimu pasidalino ir Matteo
Salvini, paskelbęs jį savo „Facebook“ paskyroje su šūkiu: „Švedija užgrobta.
Sustabdykite „Eurabiją“!” Ir tai yra net dviguba netikra naujiena: 

 
Kadaise ideologija apsiribojo tamsiais interneto užkampiais, dabar
„Eurabijos“ idėja pastebima JAV, Australijos ir nemažai Europos šalių
politikoje. Manoma, jog elito sąmokslo, nukreipti musulmonų imigraciją į jų
šalis, istorija prisidėjo puoselėjant rugsėjo 11 d. įvykių sąmokslo teoriją, o
vėliau atsiskyrė. Tai yra pamoka, kokia pavojinga gali būti pusiau tiesa, kuri ne
tik galingesnė už pačią tiesą, bet dažnu atveju gali tapti net galingesne už
melą. 

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį

MIGRACIJA

http://www.mygrantour.org/en/migrantour/
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Švedija užgrobta: Švedijos ambasada Italijoje savo internetinėje svetainėje
paskelbė pranešimą, kuriame paneigė skelbiamą melagingų naujienų
informaciją apie tariamą Švedijos integracijos modelio žlugimą. Švedijoje
nėra jokių „uždraustų zonų“, t. y. teritorijų, į kurias nepatenka policija;
„Švedijos įstatymai taikomi visoje šalyje vienodai. Nėra zonų, kuriose būtų
taikomas šariato įstatymas“. Pranešime taip pat atkreipiamas dėmesys į dalį,
kurioje teigiama, kad Švedijoje yra „didžiausias išžaginimų skaičius Europoje“.
Ambasada patikslino, kad cituojamoje statistikoje yra „pateikiamas iškreiptas
situacijos vaizdas“. 
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https://www.swedenabroad.se/it/embassies/italia-roma/attualit%C3%A0/notizie/comunicazione-dellambasciata-di-svezia-su-un-servizio-del-tg2/
https://www.swedenabroad.se/it/embassies/italia-roma/attualit%C3%A0/notizie/comunicazione-dellambasciata-di-svezia-su-un-servizio-del-tg2/
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/the-myth-of-eurabia-how-a-far-right-conspiracy-theory-went-mainstream
https://www.theguardian.com/world/2019/aug/16/the-myth-of-eurabia-how-a-far-right-conspiracy-theory-went-mainstream


Emigracija Lietuvoje atsirado po įstojimo į Europos
Sąjungą
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LIETUVA

________________-------------____Prieš Lietuvai tampant ES nare bei vėliau būnant jos
dalimi, daugelis lietuvių nuogąstavo dėl “protų nutekėjimo” bei tautos mažėjimo.
Lietuvai įstojus į ES bei atsiradus galimybei laisvai išvykti dirbti bei studijuoti į
užsienį, iš tiesų nemaža gyventojų dalis ja ir pasinaudojo. Kita vertus, emigracija
Lietuvoje vyko jau nuo nepriklausomybės paskelbimo, tad pats įstojimas į ES
nebuvo pagrindinė emigracijos priežastis. 
Kaip bebūtų, Lietuva šiuo metu ES šalyse pirmauja pagal emigracijos mastus, o
po įstojimo į ES pastebimi didesni išvykstančiųjų skaičiai. Taip pat svarbu atkreipti
dėmesį, jog Lietuvos gyventojų mažėjimas daugiau nei dvigubai didesnis dėl
natūralios žmonių kaitos t. y. gimimų ir mirčių skaičiaus nei dėl emigracijos. 

IŠ DALIES TIESA  

ES verčia priimti pabėgėlius, kurie yra nenaudingi
Lietuvos ekonomikai

     ___________ Kalbos jog, ES verčia valstybes nares priimti pabėgėlius sklaido jau
kurį laiką. Lietuvai įsipareigojus perkelti pabėgėlius iš Italijos ir Graikijos kilo
diskusijos apie tai, jog į Lietuvą atvyks žemą kvalifikaciją turintys asmenys,
nenorintys dirbti bet gyvens iš pašalpų ir valstybės lėšų. 
Iš tiesų, ES sprendimas padėti šalims atsidūrusioms krizinėse situacijose reiškė,
jog valstybės narės įsipareigojo priimti atitinkamą skaičių užsieniečių, kuriems
reikalingas prieglobstis. 
Lietuva būdama ES nare solidarizavosi bei 2015 m. įsipareigojo priimti 1 105
asmenis. Už kiekvieną užsienietį, kuriam reikalingas prieglobstis valstybė iš ES
gauna nuo 6 iki 10 tūkst. eurų vienkartines išmokas. Šie pinigai skiriami valstybei,
kuri organizuoja pabėgėlių integraciją, o ne patiems pabėgėliams. Kaip teigia
ekonomistai, ilgalaikėje perspektyvoje migracija senstančioje Europoje vertinama
teigiamai, nes didžioji dalis migrantų tarp jų pabėgėliai sudaro darbingo amžiaus
asmenys, kurie ir pakels šalių ekonomiką.

NETIESA
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PRANCŪZIJA

Imigrantai plūsta į Europą

   ___________  Per pastaruosius metus daugybė migrantų „kirto“ ES sienas. Jei
2015 metais krizė paveikė tiek nacionalines, tiek Europos institucijas, šiandien
padėtis yra visiškai pasikeitusi. Tiksliau, 2015 metais naujų atvykėlių skaičius
viršijo 1 milijoną, o 2017 metais jis sumažėjo iki 23 000. Europos statistikos
agentūra „Eurostat“ nurodė, kad 2018 metais, trečiųjų šalių piliečiai sudarė tik
4,4 % visų ES gyventojų. 
Taip pat svarbu prisiminti, kad vizų išdavimo prerogatyva priklauso tik valstybėms
narėms, tuo tarpu ES nustato tinkamą bendrą sistemą. 

NETIESA

    ___________ Už ES sienų kontrolę atsakingos pačios valstybės narės. Iš tiesų,
šalys savo sienų apsaugą visuomet laikė nacionalinio suvereniteto prioritetu ir
daugeliu atveju išreiškė norą, kad taip ir liktų. ES, siekdama atlaikyti didelius
imigracijos srautus, gerokai sustiprino sienų priežiūrą: padidino „Frontex“ (ES
sienų ir pakrančių apsaugos agentūra) biudžetą, pritaikė griežtesnę Šengeno
zonos kontrolę ir apsaugai skirtas priemones, pasiekė susitarimą su Turkija, kuri,
nors ir nenoriai sutiko, tačiau gerokai sumažino žmonių antplūdį.

Patikrinkite bendrą informaciją
 Daugiau apie Frontex

NETIESA

Patikrinkite patikimą šaltinį 1 
Patikrinkite patikimą šaltinį 2 
Patikrinkite patikimą šaltinį 3 

Patikrinkite Twitter žinutę ⁶⁴

Patikrinkite Twitter žinutę ⁶⁵

MIGRACIJA

https://decodeursdeleurope.eu/europe-passoire/
https://frontex.europa.eu/
https://decodeursdeleurope.eu/migrants-europe/
https://decodeursdeleurope.eu/migrants-europe/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00068_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00068_en
http://migrationdataportal.org/
http://migrationdataportal.org/


Šengeno zona be sienų leidžia teroristams lengviau
patekti į ES. Valstybės narės turėtų atkurti sienų
kontrolę. 
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     ____________Pagrindinis Šengeno zonos principas – laisvas žmonių judėjimas
per vidaus sienas. Tokia galimybė, ES piliečiams, nereiškia, kad nėra griežtos
sienų priežiūros: iš tiesų ją užtikrina kelios institucijos - Šengeno informacinė
sistema (SIS ir SIS II), kuria Europoje naudojasi 31 šalis bei kuri leidžia, vidaus
saugumo ir sienų kontrolės tikslais, keistis informacija apie asmenis ir subjektus.
Tuo pat metu terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas vystosi tarptautiniu
lygmeniu, tad egzistuoja nepaisant sienų. Dėl šios priežasties, Europolas (ES
policijos bendradarbiavimo ir teisėsaugos agentūra) buvo specialiai įkurtas kovai
su nusikaltėliais, tarpusavyje bendradarbiaujant valstybių narių teisingumo ir
policijos institucijoms. 

NETIESA
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SĖKMĖS ISTORIJOS  

Sėkmės istorijos atskleidžia pasiekimus susijusius su ES institucijomis. Šiame
skyriuje rasite istorijų, kuriose pasakojama apie įvairias programas, iniciatyvas bei
apskritai laimėjimus, prie kurių prisidėjo Europos Sąjunga. Kartu rasite
asmenines patirtis žmonių, kuriems dalyvavimas ES veiklose buvo naudingas. Šis
skyrius aprėpia įvairias temas, nuo tokių kaip Šengeno zonos ar Erasmus +
privalumų, Europos paramos technologinėms inovacijoms, kultūrai iki neutralios
klimatui, žalios, teisingos ir socialios bei apskritai geresnės Europos savo
piliečiams kūrimo.
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AUSTRIA

Europa dar nebuvo patyrusi tokio ilgo taikos laikotarpio nuo Antrojo pasaulinio
karo. Europos gyventojams suteikta privilegija gyventi taikoje ir laisvėje. 

Ilga Europos istorija neapsiėjo be karų. Dar XX amžiuje, per Antrąjį pasaulinį karą,
Europoje žuvo per 55 milijonai žmonių. Prancūzijos reikalų ministras Robert
Schuman 1950 m. gegužės 9 d. suformulavo Europos idėją. Europos valstybės
turi sukurti stiprią ekonominę bendriją siekiant taikos, kad negalėtų vykti karai
tarp ES valstybių narių. Europos anglių ir plieno bendrijos įkūrimas 1952 m. buvo
pirmasis žingsnis, po kurio sekė 1957 m. pasirašytos Romos sutartys, žyminčios
Europos taikos projekto pradžią. 2012 m. ES buvo nominuota Nobelio Taikos
Premija už taikos, sutaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių puoselėjimą. 

Žvelgiant į praeitį, Europa jau seniai nepatyrė tokio ilgo taikos periodo. Europą
supa daugiau nei 40 ginkluotų konfliktų, kurie per metus kainuoja apie 170 000
žmonių gyvybių. 

Žinoma, ES egzistuoja nesutarimai, tačiau dabar jie sprendžiami žodžiais, o ne
karais.

BENDRI
PASIEKIMAI
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Europa dar niekada taip ilgai nesidžiaugė taika
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Šengeno sutartis – laisvas keliavimas Europoje 
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Šengeno sutartis gyvuoja jau nuo 1985 m. Šią sutartį pasirašė penkios šalys
steigėjos: Vokietija, Prancūzija, Belgija, Liuksemburgas ir Nyderlandai. Šia
sutartimi buvo panaikintos sienos tarp šalių narių ir pastatytos naujos išorinės
sienos.

Amsterdamo sutartimi nuspręsta Šengeno susitarimą integruoti į ES teisę.
Šiandien milijonai žmonių kiekvieną dieną keliauja dirbti per Šengeno vidaus
sienas. Laisvas asmenų judėjimas Šengeno valstybėse narėse yra ES pilietinė
teisė. 
26 šalys yra pasirašiusios Šengeno susitarimą, kuriuo tarp valstybių narių
nebeliko vidaus sienų kontrolės. Tik išorinėms sienoms taikomas griežtesnis
sienų patikrinimas. 

Nors ES piliečiai gali laisvai keliauti į bet kurią Šengeno sutarties valstybę,
nusikaltėliams nuo to netapo lengviau pasprukti. Dėl šio šalių bendradarbiavimo,
Nacionalinio Saugumo Tarnyba suėmė daug nusikaltėlių. 

Šengeno susitarimas laikomas vienu iš didžiausių pasiekimų ES. Ši sutartis
garantuoja laisvą keliavimą tarp valstybių bei palengvino darbo galimybes kitose
valstybėse narėse.

Dėl Covid-19 laikinai buvo uždarytos sienos su kitomis Europos šalimis, tačiau
nuo 2020 m. birželio 15 d., 31 Europos šalių sienos buvo vėl atidarytos. Taip pat
2015 m., pabėgėlių krizės laikotarpiu, išorės pasienyje buvo aptikta tam tikrų
rimtų defektų, kurie palaipsniui buvo išspręsti. Deja, dėl tam tikrų ES valstybių
nepritarimo, ne visos ES valstybės, tokios kaip Bulgarija ar Rumunija, yra
įtrauktos į Šengeno susitarimą.

Skaitykite daugiau 1 
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Europos Jaunimo Centrai (EJC) Strasbūre ir Budapešte yra nuolatinės Europos
Tarybos jaunimo politikos įgyvendinimo struktūros. Šie centrai su
gyvenamosiomis patalpomis yra tarptautinių mokymų ir susitikimų vieta, kuriose
vykdomos jaunimo sektoriaus veiklos. Profesionalių darbuotojų komandą sudaro
patariamoji grupė, kuri teikia švietimo ir techninę pagalbą rengiant, vykdant ir
peržiūrint veiklas.   

Budapešto Jaunimo centro tarptautinių jaunųjų katalikų studentų atstovas Mihai-
Paul pranešė, kad Europos Taryba pasidalino savo žiniomis su jaunimu, o šios
teigiamai paveikė jaunų žmonių gyvenimus. 

Projekto „ENTER!“ dalyvė Teodora pastebi, kad jaunimo centras buvo geriausia
vieta draugystės puoselėjimui, dalijimuisi patirtimi bei realijomis. 

Europos musulmonų jaunimo atstovė Ghofran pabrėžė, kad jos
bendradarbiavimas su jaunimo centru atvėrė duris į Europą.

Graikijos nacionalinės jaunimo tarybos narė Maria teigia, kad tai yra vienintelis
būdas, kad būtų išgirstas jaunimo balsas aukščiausiame sprendimų priėmimo
lygmenyje. 

Segio iš „UNITED for Intercultural Actions“ teigia, kad nėra geresnės priemonės
įtraukti jaunimą, kaip jų įtraukimas į planavimo, vykdymo, sprendimų priėmimų ir
vertinimo procesus 

Akivaizdu tai, kad visi aukščiau paminėti jaunuoliai, dalyvaudami jaunimo centro
veiklose, ne tik jautėsi savo vėžėse, bet ir buvo atsipalaidavę dalindamiesi savo
patirtimi prieš kamerą.

Visi šie pasakojimai siunčia vieną bendrą žinią: laikai kai jaunimo balsas Europoje
(taip pat ir ES, nes visos valstybės narės yra ir Europos Tarybos narės) nebuvo
neišgirstas – baigėsi. 

Europos Jaunimo Centro Taryba: Europos jaunimo balsas
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Projektas „Organų išsaugojimo Europoje konsorciumas“ (OIEK) finansuojamas ES
lėšomis, ieško naujų, transplantacijoms skirtų, organų išsaugojimo metodų.
Šiame projekte dalyvauja daugybė specializuotų Europos transplantacijos centrų
kartu su keletu pramoninių partnerių.  
Šio projekto dėka, į transplantacijos sąrašą įtraukti pacientai gali tikėtis daugiau
transplantacijai tinkamų, prieinamų geros būklės organų. Projekto dėka buvo
pasiekti keli svarbūs etapai. Atlikti visi tęstinių klinikinių tyrimų rengimo ir
valdymo reikalavimai. Be to, daugumai bandymus atliekančių centrų buvo
suteikti etikos patvirtinimai.
Visiems tyrimams kartu su klinikinių tyrimų protokolais buvo sukurtos
internetinės ir neinternetinės duomenų bazės, taip pat ir centriniai biobankų
protokolai. Paruošta transporto, organų išvežimo, įrangos ir vartojimo reikmenų
logistika. Pavyzdžiui, Jungtinės Karalystės ambulatorinėse klinikose buvo įrengta
NMP sistema „OrganOx metro“.
OIEK yra novatoriškas projektas, kurio tikslas - pagerinti organų saugojimo laiką,
aprūpinant pacientus geriau transplantacijai tinkamais organais. Tokiu būdu
daugiau pacientų, įtrauktų į transplantacijos sąrašą, gali tikėtis geresnių gydymo
rezultatų. 

Skaitykite daugiau  1 
Skaitykite daugiau  2

Aktyvus judumas siekiant sveikesnio gyvenimo būdo
Projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas taikant tvaraus transporto metodus“,
kitaip PASTA, skatina Europos piliečius būti aktyvesniais. Siekiant pagerinti
sveikatą, dėmesys telkiamas į sistemingą aktyvų judumą kasdieniniame
gyvenime. 
Projektas PASTA įvertino 138 skirtingas priemones, skatinančias aktyvų judumą
septyniuose Europos miestuose bei išanalizavo aktyvių transporto priemonių
įtaką sveikatai. Aktyvaus judumo tyrimai atskleidė, jog fizinio aktyvumo nauda
sveikatai didesnė už nelaimingų atsitikimų ar oro taršos riziką. Taip pat, šis
projektas prisideda prie geresnės oro kokybės miestuose.
PASTA projektas skatina žmones būti aktyvesniais kasdieniniame gyvenime.
Nauda sveikatai nusveria neigiamą sveikesnio gyvenimo būdo poveikį, o taip pat
gerina oro kokybę miestuose.

Skaitykite daugiau 1 
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EUROSARC projekto tikslas – rasti alternatyvias, skirtingų rūšių sarkomos,
gydymo galimybes. Šios rūšies vėžys yra retas, per metus registruojami apie 6 iš
100 000 atvejų. Sarkoma įprastai susiformuoja kauluose arba minkštuosiuose
audiniuose. 
EUROSARC parengtas tyrimas atskleidė, kad sergant konkrečiu sarkomos potipiu
išgyvenamumas padidėjo net 10%. Šio tyrimo metu, prieš atliekant didelių ir
agresyvių sarkomų galūnėse operacijas, pacientams buvo atliekama
chemoterapija. Svarbu paminėti, kad chemoterapija nebuvo panaudojama
visapusiškai. 
10% padidėjęs išgyvenamumas nuo konkretaus sarkomos potipio jau didelė
sėkmė medicininiams tyrimams bei pacientams, kurie kenčia nuo sarkomos.

Europoje didinama avių populiacija

Avienos produktai užima svarbią vietą Europos pramonėje, ypatingai Airijoje,
Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Nors
Europoje yra daug avių, pakankamu avienos kiekiu apsirūpina tik 85%. Nuo 2000
m. avių fermų sumažėjo iki 50%, tad Europa dabar užima antrą vietą visame
pasaulyje pagal importuojamos avienos kiekį.
 „Eurosheep“ projekto pagrindinis tikslas - avininkystę paversti viliojančia ir
padidinti avių reprodukciją 0,1 ėriuku tenkančiu vienai aviai. Be to, už kiekvieną
parduodamą 0,1 ėriuką ūkininkas gauna 10 eurų daugiau. Įgyvendinant šio
projekto tikslą, projekto darbuotojai tiesiogiai bendradarbiavo su ūkiais,
mokslinėmis komandomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis. Projekto metu
buvo sukurti 42 sprendimai, 88 patarimai bei 22 informaciniai lankstinukai. 
Šis projektas jau rado daug sprendimo būdų, siekiant padidinti avių populiaciją
Europoje.
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Europos energetikos ir klimato politika yra sudėtingas procesas, tačiau Europa
žingsnis po žingsnio daro pažangą, kad taptų Energetikos Sąjunga. Saugumo
paslaugų segmente ES užsibrėžė tikslą sumažinti energijos importą iš trečiųjų
šalių ir tiekimui naudoti pas save gaminamą atsinaujinančią energiją. 

Taip pat ES nori iki 2030 m. sumažinti išmetamo CO2 kiekį iki 40%. 2019 m.
gegužės 22 d. Ministrų Taryba priėmė naują teisės aktų paketą „Švarios
Energetikos Paketas“ dėl energetikos ir klimato politikos. Naujasis klimato
politikos „Švarios Energetikos Paketas“ yra svarbus žingsnis link tokios
ekonomikos, kuri pasižymėtų švarios energijos ir neutralaus anglies dioksido
siekiu. 

„Švarios Energetikos Paketas“ apima energijos vartojimą pastatuose,
atsinaujinančią energiją, energijos vartojimo efektyvumą, valdymo reguliavimą ir
elektros energijos rinkos modelio kūrimą. Šių naujų taisyklių pagalba ES siekia
tapti pasauline lydere atsinaujinančių šaltinių srityje.

„Švarios Energetikos Paketas“ – tai itin svarbus indėlis kovoje su globaliniu
atšilimu kaip ir ES ilgalaikė strategija siekianti anglies dvidegenio neutralumo iki
2050 m.

Švarios energijos paketas visiems europiečiams
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https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_en
https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_en
https://oesterreichsenergie.at/files/Stromlinie/StromLinie-2019/StromLinie_02_2019_kl.pdf
https://oesterreichsenergie.at/files/Stromlinie/StromLinie-2019/StromLinie_02_2019_kl.pdf


Projekto „Flora robotica“ tikslas - išlaikyti ryšį taip gamtos ir visuomenės. Deja,
miestuose augalams sunku suvešėti, mieste esantys žemės ūkiai nyksta. Šiai
problemai spręsti galima panaudoti robotiką.

Projektas „Flora robotica“ gebą sujungti technologiją kartu su gamta, taip
sukuriant hibridinę ekosistemą. Robotai padeda augalams augti nenatūraliomis
formomis, dydžiais bei kryptimis, kurios reikalingos augti miestuose. Siekiant
išauginti skirtingų rūšių augalus buvo sukurta, pastatyta ir išbandyta daugybė
metodų, net tokių, kurie padengia visą sieną augalais. Pramonės partneris
„Cybertronica“ šią technologiją komercializavo. Šis išradimas leidžia vartotojams
atpažinti augalo gerąsias savybes, bei atlikti reikiamus pakeitimus, kad pagerintų
fotosintezę.

Projektas „Flora robotica“ tai neabejotinai puikus būdas sujungti gamtą bei
visuomenę miestų teritorijose. Taip pat, ši technologija yra novatoriškas
išradimas, kuri sukuria ekologiškesnę aplinką dabartinėms ir būsimoms kartoms. 

Ištiesk augalui mechaninę ranką
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https://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?&artid=52825&caller=other
https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/robotik/roboter-waechst-wie-eine-pflanze-und-kann-sich-drehen/
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ES jaunimo konferencija Kozėje: vieta, kurioje
prasiveržia jaunimo balsas 

ES institucijos ir valstybės narės turėtų paruošti arba toliau vykdyti įrodymais
grįstą politiką ir praktiką, kurios tikslas nuolatos gerinti jaunimo gebėjimus
kritiškai vertinti ir apsvarstyti informaciją tiek formaliojo, tiek neformaliojo
švietimo priemonėmis. 
Padidinti finansavimą ir institucinę paramą organizuojant vietos programas ir
nacionalinio lygmens mainus, suteikiančius visiems, skirtingų sričių
jaunuoliams galimybę tiesiogiai bendrauti su kitais, tokiu būdu stiprinti
tarpkultūrinius gebėjimus, kovoti su diskriminacija, skatinti empatiją ir
solidarumą bei patirti įvairovės naudą. 
Europos Komisija ir valstybės narės turėtų skirti pakankamą finansavimą, kad
jaunimo darbas ir jaunimo organizacijos galėtų įgyvendinti tvarų, prieinamą,
aktualų ir prasmingą visiems jaunuoliams, darbą.  

Slovakijos Švietimo Ministerija kartu su Slovakijos Jaunimo Taryba, Europos
Komisija ir Europos Jaunimo forumu, spalio 3-6 dienomis Kozėje organizuoja ES
Jaunimo konferenciją, kuri suburia jaunimo atstovus bei politikus. ES Jaunimo
konferencija yra 5-ji struktūrinio dialogo ciklo dalis – tai unikalus dalyvavimo
procesas, kuriame jaunimas prisideda prie ES jaunimo politikos. Trys ES Jaunimo
konferencijos, vykstančios dabartinio trejeto (olandų, slovakų, maltiečių)
pirmininkavimo ciklo metu, daugiausia dėmesio skiria temai „Jaunimo įtraukimas
į įvairialypę, jungiančią ir glaudžią Europą. Pasiruošusius gyvenimui,
pasiruošusius visuomenei“. Per keturias dienas, jaunimo atstovai ir politikos
formuotojai dirbo ties pagrindiniais iššūkiais, su kuriais kasdien susiduria
jaunimas, kad galėtų visapusiškai išnaudoti savo potencialą ir įsitraukti į
visuomenę. 
Jie ruošė rekomendacijas, paremtas 65, 000 jaunuolių, iš visos Europos, indėliu.
Bendros rekomendacijos pateikė Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir
ministerijoms, atsakingoms už ES valstybių narių jaunimą. Šias rekomendacijas
aptars 28 valstybių narių ministrai aukštojo lygio politikos debatuose lapkričio
mėnesį. Tuomet jos bus perduotos ES Tarybai, kad taptų dalyvaujančios jaunimo
politikos pagrindu. Kozėje vykusios konferencijos rezultatai yra konkrečių
pasiūlymų rinkinys: 
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Europos jaunimo forumo generalinis sekretorius Allan Päll teigia: „Atsižvelgiant į
didėjantį nusikalstamumą ir diskriminaciją dėl neapykantos, kaip niekada svarbu
mąstyti, kaip būtų galima pasitelki jaunuolių lavinimą, skatinti jų įtrauktį į
visuomenę. Šiandien jaunimo atstovai kartu su politikos formuotojais jau yra
parengę pasiūlymų rinkinį. Valstybės narės, Europos Komisija ir suinteresuotos
šalys privalo užtikrinti, kad šios rekomendacijos būtų įgyvendintos, o struktūrinis
dialogas bus sėkmingas tik tuo atveju, jei jis paskatins politikos pokyčius“. 

Slovakijos jaunimo tarybos atstovas Matej Cíbik pastebėjo: „Pastarosios kelios
dienos (ir prieš jas vykusių konsultacijų mėnesiai) parodė didelį jaunimo
susidomėjimą dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose ir išreikšti savo
nuomonę įvairiais politikos klausimais. Mitas, jog jaunimas yra pasyvus ir
atsiskyręs. Tačiau jaunimui reikia prasmingų priemonių, todėl struktūrinis
dialogas toks svarbus“. 

Liuksemburgo konferencijos delegatas Vicky Reichling pamini, kad konferencija
praėjo labai gerai: „nėra susidūrimo tarp jaunimo ir ministrų. Jie dirba kartu.
Tokia ir yra konferencijos tema. Taip pat, rekomendacijų metu dirbate kartu ir iš
tikrųjų stengiatės dirbti ties klausimu, susijusiu su integracine Europa. Visi
dalyvavo diskusijose kas man labai patiko!“. 

Slovakijos delegatas Michal Denes pabrėžia, kad svarbiausias dalykas
konferencijoje yra bendruomenė. Mažuose kaimuose žmonės yra artimesni, nei
dideliuose miestuose. 

Jungtinės Karalystės atstovė Arooj Naheed Khan pamini, ką jai suteikė
konferencija, tai galimybę formuoti politiką bei ją aptarti. Arooj ypač įkvėpė
diskusijos apie rasizmą ir anti-musulmonišką neapykantą.

Visi šie jaunuoliai išreiškia ES idealų atgaivinimą. ES buvo įkurta siekiant bendro
supratimo, lygybės ir žmogaus teisių vertybių. ES jaunimo konferencijos jaunajai
ir vyresniajai kartai primena, tol kol egzistuoja europiečiai, ES vertybės gali
atgimti. ES nėra vienapusiška. Demokratija, tai teisė būti išgirstam, jaunimo
balsas yra įrankis, kuriuo galima eiti į priekį. Ši priemonė yra kone
veiksmingiausia kovoje su eurofobija. 
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https://www.youtube.com/watch?v=XeUu-VZZhMM


Įgūdžių lavinimas naudojant praktinę savanoriškos veiklos užsienyje patirtį;
Skatinimas mokytis kitos kalbos; 
Gebėjimo bendrauti su kitos kalbos ir kultūros žmonėmis ugdymas; 
Tolerancijos skleidimas Europos Sąjungos jaunimo tarpe; 
Aktyvaus pilietiškumo skatinimas;
Parama vietos bendruomenių plėtrai. 

EST (Europos savanorių taryba) yra tarptautinė savanorių programa
finansuojama Europos Komisijos. Ši programa suteikia galimybę visiems 18-30
metų Europos jaunuoliams 2-12 mėnesių laikotarpiu atlikti tarptautinę
savanorišką tarnybą Europos, Afrikos, Azijos ar Pietų Amerikos organizacijoje
arba viešojoje įstaigoje.

EST kompensuoja tarptautinių savanorių kelionės išlaidas ir padengia visas
maitinimo ir apgyvendinimo išlaidas. Tarpkultūrinio aspekto ir neformalaus
požiūrio dėka, Europos savanorių tarnyba tai unikali galimybė susipažinti su
skirtingomis kultūromis ir įgyti naujų įgūdžių bei gebėjimų, kurie naudingi
asmeniniam ir profesiniam augimui. Europos savanorių tarnyba grindžiama šiais
principais: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buvusi EST savanorė Eleni Michail davė interviu nacionaliniam televizijos tinklui.
Interviu metu ji pasakojo, kad net 8 mėnesius savanoriavo Vienoje, Austrijoje, ir
dirbo popietinėje mokykloje: „Man tai buvo unikali patirtis, žinant tai, kad dar
anksčiau esu baigusi pradinio ugdymo mokytojos studijas. Atvykusi į Austriją
susipažinau su visiškai kita švietimo sistema, kultūra, ir kt. 
EST jaunimui suteikia nerealią patirtį. Atsiveria durys į daugybę naujų patirčių,
kurios kupinos kelionių, šansu gyventi vienam, toli nuo tėvų, kitoje šalyje, mokytis
naujos kalbos [...]“.

Eleni, kaip ir tūkstančiai kitų į ją panašių jaunuolių, pripažįsta, kad verta
susipažinti su kitomis ES kultūromis, stengtis bei siekti integruotis aplinkoje, kuri
labai skiriasi nuo tos, prie kurios ji buvo pripratusi iki išvykimo savanoriauti į
užsienį. Toks keitimasis patirtimi struktūrizuotoje, saugioje ir kūrybiškoje
sistemoje yra itin galinga ir veiksminga priemonė kovoje su jaunimo
euroskepticizmu. Užtenka pamatyti, kad viskas gali vykti kitaip, tuomet atsiranda
galimybė atsisakyti ankstesnių interpretavimo schemų.

Europos savanorių tarnyba: Kipro patirtis
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ERASMUS +
Limasolio A‘ techninės vidurinės mokyklos dėstytojas ir studentai

Loukas Papantoniou yra Limasolio A‘ technikos vidurinės mokyklos direktorius.
Duodamas interviu vietos interneto svetainei, Loukas neslėpė savo entuziazmo
dėl mokymosi ir mainų galimybių, kurias suteikė ES su Erasmus + programa 80
mokyklos mokinių. 
Tai tik vienerių metų (2019 – 2020 m.) bendras studentų skaičius, tačiau apskritai
net 26% mokyklos mokinių turėjo galimybę apsilankyti ES šalyse. Kaip pats
direktorius sako, visi moksleiviai grįžo brandesni, kultūringesni, atviresni kitoms
kultūroms ir sukaupę daugiau patirties, „be jokios išimties, visi jie kelionę
apibūdina kaip didžiausią gyvenimo patirtį“. 

Keletas studentų turėjo galimybę apsilankyti „Volkswagen“ gamykloje, Volfsburge,
Vokietijoje, kurioje per 24 val. pagaminama 3800 automobilių, ir net 95% darbų
atlieka robotai. Kiti studentai lankėsi Karditsa technologijos universitete,
Graikijoje, kur susipažino su CAD-CAM sistemomis, CNC aparatais ir
nanotechnologijų programomis. Dar kiti studentai lankėsi Vakarų Škotijos
koledže, kur tobulino automobilių mechaninę diagnostiką bei turėjo unikalią
patirtį aplankyti „Jaguar“ gamyklą ir rojų primenantį „Glazgo mokslo centrą“.
Vienas iš įspūdingiausių mokyklos momentų - dalyvavimas Europos jaunimo
parlamento asamblėjoje Strasburge, kur moksleiviai diskutavo su kitais ES
studentais apie ES ateitį ir aptarė bendrus jaunimo klausimus. 
Moksleiviai taip pat pasinaudojo galimybe pasirūpinti, kad jų praktika vyktų
Prancūzijoje, o ne Kipre. 
Žiūrint į šį nerealų pavyzdį matome, kad ES gali apversti mažų bendruomenių
gyvenimą aukštyn kojomis. Jei kiekvienais metais 26% mokinių pasinaudoja tokia
galimybe, tai paprasčiausi skaičiavimai atskleidžia, kad keičiasi ne tik mokinių
gyvenimas individualiai, tačiau ir mokykla kaip bendruomenė pasikeičia.
Mokykloje parinktos mokymo programos moksleiviams suteikė galimybę ne tik
siekti savo interesų, bet ir būti ES ekonomikos ir technologijos centrų dalimi,
kurie įtakoja milijonus žmonių jų kasdieniniame gyvenime visame žemyne ir
galiausiai visame pasaulyje. 
Tokiu būdu mokiniai suprato, kas yra ar turėtų būti ES: keitimasis, ėjimas į priekį
kartu, dalijimasis žiniomis, prisidedant prie bendros ateities kūrimo išlaikant
esminius savo kultūros ir įpročių elementus. 

Iš Limasolio į Vilfsburgą, Glazgą, Strasburgą ir Karditą -
reikia tik „Erasmus“

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Skaitykite daugiau 

BENDRI
PASIEKIMAI

http://www.elemesos.com/index.php/2018-12-20-09-57-23/item/46498-erasmus.html
http://www.elemesos.com/index.php/2018-12-20-09-57-23/item/46498-erasmus.html


AUSTRIA

„Airbus“ projektą finansuoja ES per mokslinių tyrimų ir Europos mokslines
programas, tokias kaip „Copernicus“ ir „Galileo“.

„Airbus“ gamybos grandinė, kuri yra daugelio Europos orlaivių gamintojų
susijungimo rezultatas, išlieka „labiausiai“ europietiška. Be to, grupės, kuri
orientuojasi į inovacijas, moksliniai tyrimai ir mokslinė bei techninė plėtra taip pat
yra europiniai. Daugybė sektorių yra įsitraukę (medžiagų gamintojai, inžinieriai,
mechanikai ir kt.)

Po Antrojo pasaulinio karo Europos orlaivių gamintojai norėjo konkuruoti su JAV
šioje srityje, daugiausia dėmesio skirdami inovacijoms. „Airbus“ tapo
tarpvyriausybiniu gamintoju, kurio pagrindinis šaltinis - Prancūzija ir Vokietija.
Šiame sektoriuje Prancūzija tapo 2-oji didžiausia eksporto šalis pasaulyje, iškart
po JAV ir prieš Vokietiją. 

Šiandien „Airbus“ pastato daugiau nei pusę pasaulio lėktuvų. Pasikliaudama
inovacijomis (naujos medžiagos, techninės inovacijos, siekia pažangiomis
technologijomis suvartoti mažiau elektros energijos už mažesnė kainą), kurios
nubrėžė standartus visame pasaulyje.

www.mega .bupnet .eu
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/aeronautique-un-secteur-strategique-pour-leconomie-francaise-1008096
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http://europeanhorizonstoulouse.fr/airbus-un-exemple-de-la-cooperation-industrielle-europeenne/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20121017trib000725514/airbus-l-allemagne-en-veut-toujours-plus.-jusqu-ou-ira-t-elle-.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/20121017trib000725514/airbus-l-allemagne-en-veut-toujours-plus.-jusqu-ou-ira-t-elle-.html


Europos kosmoso agentūros „Europos kosmoso programa“ yra finansuojama ES
biudžeto, skirto kosmoso inovacijoms, lėšomis.

Pagrindinės programos šalys Prancūzija ir Vokietija taip pat bendradarbiauja su
Austrija, Belgija, Danija, Airija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir
Šveicarija. Šiose šalyse programoje dalyvauja 600 įmonių, sukurta daugiau nei 30
000 darbo vietų (medžiagų gamintojai, inžinieriai, mechanikai, erdvėlaivio įgula ir
kt.).

„Ariane“ raketos naudojamos paleisti palydovams į orbitą. Pagrindinė šios
programos idėja – siekis tapti geriausiais šioje modernioje pramonėje,
konkuruoti su JAV ir Rusija kosmoso užkariavimo srityje, bei nebebūti
priklausomiems nuo šių valstybių. Prancūzija yra šios programos iniciatorė ir vis
dar yra pagrindinė programos investuotoja, taigi ir pagrindinė naudos gavėja.

Transportas, telekomunikacijos, oras, klimatas, saugumas, nauja energija ir t. t.
„Ariane“ programos dėka padaryta pažanga įvairiose srityse, kurią kasdien jaučia
visi europiečiai ir net pasaulio gyventojai.

Ariane
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Mobiliąją sporto programėlę remia „European Access2Europe“ programa. Šią
aplikaciją siekiama įtvirtinti visoje Europoje ir ji yra priklausoma nuo Prancūzijos
ir Vokietijos prekybos rūmų. 
Prancūzijos filialas įsikūręs Paryžiuje, kur dirba prancūzų komanda, sudaryta iš
kūrėjų, rinkodaros specialistų, komunikacijos specialistų ir kt. Aplikacija skirta
reguliariems keliautojams, „keliautojams“ ir žmonėms, norintiems toliau
sportuoti.

Vokietijoje sukurta programėlė „Urban Sport Club“ nori įsitvirtinti keliose
Europos šalyse. Idėja - suteikti keliaujantiems verslininkams, turistams ir kitiems
žmonėms galimybę kelionės metu trumpam laikotarpiui susirasti sporto klubą ir į
jį užsiregistruoti. 

Prancūzijos filialo įkūrimas sudarė sąlygas Paryžiaus biuro atsiradimui, kuris
įdarbino apie 15 žmonių. Dabar startuolis nori plėstis ir į kitus Prancūzijos
miestus, o tai reiškia, kad atsiras daugiau darbo vietų ir naujų biurų.

Miesto sporto klubas
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„Erasmus +“ programa tai - Europos jaunimo judumo programa. 

Nuo 1987 m., 4 milijonai studentų pasinaudojo „Erasmus+“ programa. Ši
programa skirta visiems – mokytojams, studentams, vidurinės mokyklos
moksleiviams, profesinio mokymo suaugusiems, įskaitant ir Pedro Vidal-Aragon. 

Pedro yra vienas pirmųjų studentų pasinaudojusių „Erasmus“ programa. Jis yra
ispanas, kuris atvyko metams į Prancūziją pabaigti politechnikos studijų. 

Pedro išmoko prancūzų kalbą, kurios nemokėjo prieš atvydamas į Prancūziją ir
čia pasiliko dar 5 metams. Jis ne tik išmoko naujos kalbos, tačiau ir supažindino
su būsimąja žmona, kurią vėliau vedė. Po 30 metų, Pedro įkūrė MVĮ,
konsultavimo ir technologinių žinių įmonę, o visus laurus atidavė „Erasmus“
patirčiai. Jo dukra seka tėčio pėdomis ir taip pat ruošiasi dalyvauti „Erasmus“
programoje Prancūzijoje. 

ERASMUS+
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Plastiko mažinimas

Visame pasaulyje plastikas sudaro net 85% jūros taršos. Labai mažos plastiko
dalelės esančios ore, vandenyje ir maiste ne tik gali daryti nežinomą poveikį
sveikatai bet ir pasiekti žmogaus plaučius ir net maistą. Europoje kasmet
sunaudojama daugiau nei 8 milijardai plastikinių maišelių. Net ir suyrančiu
vadinamas plastikas natūralioje aplinkoje visiškai neišnyksta. Jis susiskaido į
mikroskopines daleles, kurios gali būti kenksmingos ekosistemai ir sveikatai. 
(https://what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/L12)

Siekiant sumažinti retai perdirbamų lengvųjų plastikinių maišelių naudojimą,
2015 m., ES pareikalavo, kad šalys turi imtis priemonių, kurios sumažintų metinį
plastikinių maišelių sunaudojimą žmogui. 
Siekiant išspręsti jūros taršos problemą 2018 m. gegužės mėn. Europos Komisija
pasiūlė naujus ES teisės aktus, nukreiptus į 10 labiausiai paplitusių vienkartinių
plastikinių gaminių paplūdimiuose ir jūroje. Europos komisijos tikslas, kad iki
2030 m. visos plastikinės pakuotės būtų perdirbamos. 

Atsižvelgiant į mokslininkų atliktus tyrimus, vienkartinio plastiko draudimas ES
sumažintų jūros taršą net iki 5,5%, o visame pasaulyje iki 0.06%. Plastiko
draudimas lemia tik nedidelį jūrų užterštumo plastiku sumažėjimą pasauliniu
mastu ir problemą sprendžia tik iš dalies.

Laikraštis publikuotas MDPI, 2020 m. gegužės 5 d. (https://www.mdpi.com/) 
Laikraščio nuoroda: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/9/3746/pdf 
Tai tik pradžia, tačiau reikia imtis tolesnių priemonių, siekiant sumažinti plastiko
naudojimą pasauliniu mastu.
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Vienkartinio plastiko taisyklės, 2018 m.:
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Jei susirgote ar patyrėte nelaimingą atsitikimą lankydamasis kitoje ES šalyje, kaip
ES pilietis turite teisę gauti būtinąją sveikatos priežiūrą bet kurioje ES šalyje,
tokiomis pat sąlygomis kaip ir priimančiosios šalies gyventojai. Viskas ką turite
padaryti - prieš vykstant į kitą ES šalį apsidrausti Europos sveikatos draudimo
kortele. 

Mūsų istorija: 36 metų Michael išvyko atostogauti į Italiją, slidinėdamas nukrito ir
susižeidė petį. Su sniego mašina jį nukėlė nuo šlaito, nuvežė į ligoninę, kur buvo
padaryta rentgeno nuotrauka, skirti vaistai ir peties įtvaras, jis išleistas gydytis
namo. Gydymo Italijoje išlaidas, įskaitant ir pervežimą, kompensavo jo sveikatos
draudimo bendrovė Vokietijoje. 

Tokiomis pačiomis sąlygomis reiškia, kad pvz. Italijoje pirmiausia turite
susimokėti, o tuomet galite gauti kompensaciją. 
Tad turite būt pasiruošęs susimokėti pats, o tik vėliau atgauti pinigus. 

Sveikatos priežiūra ir apsauga ES – visos išlaidos, patyrus
nelaimingą atsitikimą slidinėjant Italijoje,
kompensuojamos
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ES pradėjo iniciatyvą, kuri suteikia galimybę jaunimui reikšmingai prisidėti prie
visuomenės bei solidarizuotis su savo bendruomene. Nuo 18 iki 30 metų
amžiaus jaunieji europiečiai gali dalyvauti įvairiose solidarumo veiklose
savanoriaudami ar įsidarbindami. Daugumai jaunuolių tai gali tapti laipteliu į
užimtumą.  
Atlikę nesudėtingą registracijos procedūrą, Europos solidarumo korpuso dalyviai
gali būti atrinkti ir pakviesti prisijungti prie daugybės projektų tokių kaip užkirsti
kelią stichinėms nelaimėms ar atstatyti žalą po jų, padėti prieglobsčio
prašytojams skirtuose centruose arba spręsti įvairius socialinius bendruomenių
klausimus.
Projektai vyksta ES teritorijoje, o jų trukmė įvairi - nuo dviejų savaičių iki dvylikos
mėnesių. 
Už dalyvavimą jaunuoliai gauna sertifikatą, patvirtinantį jų dalyvavimą, kuris
neretai padeda ieškant darbo ar siekiant tolimesnių mokslų. 
Jaunuoliai gauną atitinkamą finansavimą, atsižvelgiant į veiklos rūšį,
Nepaisant kai kurių problemų, kurias sunku nuspėti, kai kalbama apie įdarbinimo
procesus, pavyzdžiui, tinkamo kandidato, tinkamam darbui, suradimą, tinkamu
laiku, ESC programą galima vertinti labai teigiamai. 

Europos solidarumo korpusas

Skaitykite daugiau 
Europos solidarumo korpusas dar nėra plačiai

žinomas.
 Skaitykite daugiau
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Siekdama skatinti verslumo įvairovę Europoje, Europos Komisija ragina dalyvauti
verslininkų mainuose. Programos metu, nuo 1 iki 6 mėnesių laikotarpiu,
pradedantiesiems verslininkams suteikiama galimybė įgyti ir keistis žiniomis su
patyrusiais verslininkais.

 
Naujai iškeptas verslininkas, kuris planuoja arba ką tik pradėjo savo verslą, turi
galimybę sudalyvauti mokymuose ir dirbti mažoje arba vidutinėje įmonėje kitoje
šalyje, kuri taip pat dalyvauja programoje. Tuo tarpu, patyręs verslininkas
priimdamas naują verslininką turi galimybę išgirsti naujų idėjų iš motyvuoto
pradedančiojo, kuris galimai turi specializuotų įgūdžių ar žinių. 
Šiuo atveju tai buvo Jonas, kuris išvyko 4 mėnesiams į Lisaboną.

Praleidęs 4 mėnesius Lisabonoje Jonas gali pasakyti, kad programa buvo
sėkminga. Patirtis dirbant su vienu iš pagrindinių Lisabonos startuolių leido jam
nuodugniai suvokti Portugalijos startuolių ekosistemą. Užmegzti kontaktai
įvairiuose renginiuose Lisabonoje liks ilgai neužmirštami. Jonas džiaugiasi sutikęs
tiek įkvepiančių ir motyvuotų žmonių. Be to, persikėlimas į Lisaboną ir
„Sąmoningo kapitalizmo“ ar „Kapitalizmo 2.0“ idėjos nagrinėjimas ir palaikymas,
pakeitė Jono gyvenimą. Tai išplėtė ne tik jo akiratį bet ir atvėrė daug galimybių. 

Yra daug panašių istorijų apie jaunus verslininkus išvykusius į užsienį, kurie
parsivežė įkvepiančių idėjų. Iš kitos pusės, tiek pat nemažai istorijų apie
patyrusius verslininkus, kurie įgijo naujų impulsų iš jaunųjų verslininkų. 

Tiek jaunasis verslininkas, tiek priimantis verslininkas turi atlikti nemažai
dokumentų tvarkymo. 

ES remia jaunus verslininkus – Jono Lisabonoje istorija
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Apdovanojimas buvo įteiktas pagal „Comenius“ tinklo projektą GREEN (2014-
2017)
 

Europos studentai nuo 14 iki 19 metų amžiaus buvo kviečiami dalyvauti
apdovanojime ir papasakoti savo istoriją apie klimato kaitą. Nugalėtojai buvo
pakviesti dalyvauti dvi dienas trunkančiame mokyklos renginyje ir apdovanojimų
ceremonijoje. Taip pat, jie turėjo galimybę susitikti su kitais studentais, iš kitų
šalių, ir susipažinti su Stokholmu. Jų pasakojimai buvo patalpinti interneto
svetainėje, socialiniame tinkle „Facebook“ ir specialiai projektui sukurtame
naujienlaiškyje.

Europos mokyklos buvo pakviestos papasakoti istoriją apie XXI amžiaus pradžioje
laimėtą kova su klimato kaita. Kaip žmonės prisitaikė prie klimatui palankių ir
tvarių veiksmų? Dėl kokių naujų (ar senų) išradimų iškastinis kuras
nebenaudojamas? Kaip sumažinome išteklių vartojimą iki tvaraus lygio? 
Savo sukurtas istorijas pristatė daugiau nei 55 Europos komandos, kurios ne tik
išsamiai ištyrinėjo klimato kaitos reiškinį, bet ir sugalvojo kūrybingų idėjų kaip
laimėti šį konkursą. Pabaigoje buvo atrinktos keturios komandos ir pakviestos į
dvi dienas trunkantį mokyklos renginį ir apdovanojimų ceremoniją Stokholme.
Dvi dienas buvo organizuojami seminarai, vedamos paskaitos bei surengta
paroda apie skirtingus mokyklos projektus... žinoma, daug laiko buvo skirta ir
susipažinimui, pasijuokimui, paplepėjimams. Komandos grįžo namo motyvuotos
toliau palaikyti ryšį, tobulinti anglų kalbą, tęsti darbus susijusius su klimato kaita
ir gyventi taip, kad nekenktų gamtai.

Tiesioginis susibūrimas yra efektingiausia priemonė apčiuopti Europą.
Žinoma, reikėtų papildomų lėšų, kad apdovanojimas būtų tvarus. 

Klimato kaitos istorijų pasakojimo apdovanojimas 

Skaitykite daugiau
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Erasmus +, 1 pagrindinis veiksmas – darbuotojų stažuotės.

1 pagrindinis veiksmas palaiko judumo švietimą, mokymo ir jaunimo sektorius ir
siekia suteikti ilgalaikės naudos dalyviams ir dalyvaujančios organizacijoms. 
Mūsų istorija pasakoja apie 52 metų moterį, kuri 20 metų dirbo suaugusiųjų
švietimo sektoriuje, ir 3,5 savaitėms išvyko stažuotis į Marselį. 

Susanne 3,5 savaitės lankėsi Marselyje įsikūrusioje „Eurocircle“ asociacijoje, kuri
daugiau nei 25 metus dirba su tarptautiniu jaunimo judumu, neformaliuoju
švietimu, tarpkultūriniu dialogu, socialine ir profesine įtrauktimi, pilietybės ir
įvairovių srityje, tad ši organizacija gali vadintis darbo su įvairiomis
besimokančiųjų grupėmis eksperte. Turinti patirties įgyvendinant Europos ir
tarptautines programas bei veiklas, iš šios organizacijos buvo galima daug
pasimokyti apie tinkamus metodus, kaip įtraukti tikslines grupes į įvairias
neformaliojo mokymosi veiklas. 

Grįžusi iš Marselio Susanna rašė: „Esu labai dėkinga už šią puikią galimybę dirbti
ir gyventi užsienyje. Manau, kad stažuotė apskritai yra labai vertinga galimybė
visiems suaugusiųjų švietimo sektoriaus žmonėms, kurie norėtų įgyti patirties
užsienyje. Kad ir kaip gaila, daugelis žmonių atsisako šios galimybės dėl šeimos
ar kitų priežasčių ir nepasinaudoja galimybe iš tikrųjų išvykti į užsienį. Stažuotės
yra puikus ir savotiškai “saugus” būdas išvykti į užsienį aiškiai apibrėžtam
laikotarpiui. Ši programa leidžia pajusti, ką reiškia dirbti ir gyventi naujame
socialiniame, kultūriniame ir profesiniame kontekste. 

Tai yra puiki galimybė susitikti su naujais žmonėmis ir iš tikrųjų pajusti gyvenimą
Europoje. Tvirtai tikiu, kad šie susitikimai su Europos žmonėmis augina Europą ir
kuria priklausymo Europai, o ne tik mūsų tautoms, jausmą...“.

Individualus judumas yra puiki priemonė saugiai mokytis ir atrasti Europą, o
finansavimas yra pakankamai didelis, kad padengtų įprasto pragyvenimo išlaidas. 

Paraiškų dėl dalyvavimo negali teikti pavieniai studentai, darbuotojai ar
savanoriai. Norintys dalyvauti šioje veikloje turi kreiptis į vieną iš organizacijų,
gaunančių paramą pagal programą „Erasmus +“. 

Nauji horizontai pasinaudojus individualiu judumų į
Marselį
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„eTwinning“ – Europos mokyklų programa, kurią bendrai finansuoja „Erasmus“ –
Europos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. 

„eTwinning“ sukurta Europos komisijos iniciatyva, kuria siekiama skatinti Europos
mokyklas bendradarbiauti naudojant informacines ir ryšių technologijas,
suteikiant reikiamą infrastruktūrą. 
Iki 2020 m. birželio mėnesio šia programa pasinaudojo daugiau kaip 800 000
mokytojų ir 205 000 mokyklų.
Vienas iš „eTwinning“ projekto pavyzdžių: 
„Karlsbad“ gramatikos mokyklos mokiniai tarpdisciplininiu būdu nagrinėjo temą
„Integracija per švietimą“. 
Kartu su projekto partneriais Rumunijoje 14–15 metų jaunuoliai sukūrė
pabėgėlių integracijos mokyklose koncepciją ir, naudodamiesi „eTwinning“
platforma, keitėsi nuomonėmis apie tai. Mokymo idėjos, parengtos kartu su
Rumunijos partnerių mokykla, buvo praktinis indėlis į integraciją bei išbandytos ir
įvertintos pabėgėlių klasėje „Karlovy Vary“ gimnazijoje.
2017 m. bendradarbiavimas buvo apdovanotas nacionaliniu „eTwinnning“
kokybės ženklu.

„eTwinning“ – integracija pasitelkus švietimą

Skaitykite daugiau 1 
Skaitykite daugiau 2

„Netikros naujienos“ ir dezinformacija - informacija, kuria sąmoningai
manipuliuojama, siekiant apgauti žmones – tapo vis dažniau pasikartojančiu
pasauliniu reiškiniu. Socialinė žiniasklaida ir jų individualizavimo priemonės
supaprastino netikrų naujienų sklaidą. Jose dažnai naudojamos emocijos, kad
pritrauktų dėmesį ir generuotų paspaudimus dėl ekonominių ar ideologinių
priežasčių. Net ir jauniems, skaitmenines technologijas išmanantiems žmonėms
sunku atpažinti netikras naujienas. Pastebėta, kad šeši iš dešimties vartotojų
socialiniuose tinkluose pasidalinę naujienomis, prieš tai jų net neperskaito. 
ES parlamentas pateikė kompasą, kuris padeda naršyti informacijos
vandenynuose ir rasti kelią per melo ir dezinformacijos bangas. 

Svarbiausia sąmoningai suvokti šį reiškinį. 
ES suteikia savo piliečiams lengvai naudojamas priemones, kuriomis galima
aptikti netikras naujienas. 

Europos parlamentų idėjų grupė. 

Netikrų naujienų pastebėjimas
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ES teikia finansavimo galimybes paskolų ar nuosavo kapitalo pavidalu pajamas
didinantiems ar išlaidas mažinantiems bandomiesiems projektams, kurie skatina
gamtos turtų išsaugojimą, tarp jų ir prisitaikymo prie klimato kaitos projektams. 

Siudheido gamtos parkas apima vieną iš plačiausių Žemutinės Saksonijos miškų
teritorijų, kurioje gausu augalų ir įvairių gyvūnų rūšių, kai kurios jų netoli išnykimo
ribos. Siudheido gamtos parką prižiūri Europos saugomų teritorijų tinklas
„Natura 2000“, kuris sudaro vieną didžiausių tinklų pasaulyje, apimantį daugiau
kaip 20% ES teritorijų. 

 „Natura 2000“ yra viena iš gamtos apsaugos ir biologinės įvairovės išsaugojimo
priemonių, apsauganti kraštovaizdį nuo intensyvaus žemės ūkio ar pramoninio
naudojimo.

„Natura 2000“ teritorijų nustatymas sukėlė žemės naudotojų pasipriešinimą dėl
išaugusių žemės naudojimo taisyklių ir su tuo susijusio vertės pokyčio.

„Natura 2000“ – gamtos apsauga Sudheide gamtos parke
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Skaitykite daugiau apie finansavimo priemones
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ESN: pirmasis „Erasmus“ studentų tinklas

„Erasmus“ universiteto studentams

1987 m. Europos bendrija (EK) patvirtino didelio judumo aukštojo mokslo srityje
planą. Vienas iš jų – „Erasmus“, kuris skirtas studentams, suteikiant galimybę dalį
studijų praleisti užsienyje. 1989 m. „Erasmus“ biuras pakvietė 32 buvusius
„Erasmus“ studentus į vertinimo susitikimą Gentėje, Belgijoje. Šis susitikimas
buvo „Erasmus studentų tinklo“ atspirties taškas.

1989 m. spalio 16 d. Utrechte, Nyderlanduose, buvo įkurtas pirmasis skyrius,
pavadintas „Erasmus studentų tinklu“. Vėliau, ESN skyriai buvo įsteigti įvairiuose
Europos universitetuose, o juos finansavo Europos komisija. 1990 m. spalio mėn.
Kopenhagoje, Danijoje, buvo surengtas oficialaus „ESN International“ įkūrimo
susitikimas, kuriame dalyvavo 49 dalyviai iš beveik visų EK valstybių. „ESN
International“ tapo teisine asociacija. Desiree Major iš Utrechto, Nyderlandų,
buvo pirmoji prezidentė ESN istorijoje. 

Iki 1994 m. ESN jau turėjo 60 skyrių 14-oje šalių ir kasmet augo. Praėjus 20 metų
nuo įkūrimo, ESN tinklą sudaro 280 skyrių 32-ose Europos šalyse ir
Azerbaidžane.
2005 m. rugsėjo mėn. ESN įsteigė oficialią vietą Briuselyje, kur dabar tarptautinė
valdyba, sekretoriatas ir praktikantai dirba visą darbo dieną.

1989 m. Gentėje vykusio vertinimo susitikimas turėjo aiškų tikslą- nustatyti
programos problemas. Akivaizdžiausios buvo pagrindinės užduotys, su kuriomis
turėjo dirbti ESN steigėjai. Už viso to slypėjo idėja „studentai padeda
studentams“, tai vis dar yra svarbiausias ESN savanorių šūkis ir didžiulė šios
organizacijos stiprybė.

Naujos technologijos nepaprastai pagerina bendradarbiavimą tarp sektorių, o
dažni susitikimai stiprina ESN narių ryšius, taip pat suteikia galimybę keistis
idėjomis ir dirbti kartu siekiant geresnės ateities.
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Jaunųjų mokslininkų konkursas

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursas vienija jaunus mokslininkus iš
viso pasaulio ir kviečia pristatyti savo projektus gamtos mokslų, matematikos ir
kitose srityse.
Modestas sudalyvavo Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse ir laimėjo
vizitus į bioįmones Prancūzijoje bei Belgijoje. 
Modesto kelias iki konkurso Europoje bei tarptautinio pripažinimo prasidėjo jau
vaikystėje, jis dalyvavo mokslo konkursuose Lietuvoje nuo 7 metų amžiaus. Ir
kaip sako, niekada nesitikėjo, jog kada nors važiuos į Briuselį atstovauti savo
šaliai. 
Pasiruošimas šiam konkursui pareikalavo ir laiko, ir pastangų, tačiau atsipirko su
kaupu. Modesto idėja - gaminti plastiką ne iš naftos, o iš natūralių medžiagų,
kurios po to suirtų, ir taip būtų mažiau teršiama gamta. Metus laiko kurtas
bakterijų, gaminančių ne vieną, o du polimerus projektas, skirtas medicinoje
naudojamam plastikui kaip švirkštai ar pleistrai savaiminiam suirimui. Ir nors
idėja gera, apie realų jos įgyvendinimą dar sunku kalbėti. 
ES rengiami konkursai, ypač tokie kaip jaunųjų mokslininkų konkursas, puiki
galimybė jaunimui prisidėti prie inovatyvių problemų sprendimų. Jie skatina
jaunų asmenų iniciatyvą sprendžiant tokias globalias problemas kaip gamtos
tarša ir kartu ugdo kaip siekti tikslų, įveikti sunkumus bei labiau savimi pasitikėti,
kas ypač svarbu tokio amžiaus jaunuoliams.
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„Hack4Climate“ tai Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje ir Europos
Parlamento biuro organizuojamas hakatonas, kelias dienas trunkantis renginys,
kuriame į komandas susibūrę skirtingų sričių žmonės drauge kuria su
informacinėmis technologijomis susijusius naudingus ir kasdienybėje
pritaikomus produktus ir sprendimus, kuriuos būtų galima pritaikyti
kasdienybėje mažinant klimato kaitą.
Margiris dalyvauja hakatone jau antrus metus iš eilės. Abiturientas hakatonuose
yra dalyvavęs 11 kartų su klasės draugų komanda. Šiais metais jis su savo
komanda laimėjo pirmąją vietą bei 1000 eurų prizą. 
Hakatono Hack4Climate metu dalyviai susibūrė į komandas bei su mentorių
pagalba kūrė inovatyvius produktus bei pateikė sprendimus, kurie prisidėtų prie
Europos žaliojo kurso tikslų – žaliasis “Erasmus+”, tvarūs renginiai ir žemės ūkis. 
Margirio komanda pateikė idėją sukurti interaktyvų žemėlapį, kuriame nustatęs
pradinę ir galutinę „Erasmus+“ vietą gali sužinoti, kokią žalą gamtai padarai
keliaudamas numatytą atstumą. 
Vardindamas iššūkius su kuriais susidūrė komanda Margiris paminėjo sunkumą
suprasti patį kūrybinio proceso ir idėjos tikslą. Taip pat svarbu pasiruošti
pristatymui, o ne koncentruotis tik į produktą, atsakyti į klausimus kokia šio
produkto tikslinė auditorija, kokie konkurentai. 
Hack4Climate prisideda prie Europos Komisijos siekio pereiti prie žaliosios
ekonomikos ir tapti pirmu pasaulyje neutralaus poveikio klimatui žemynu.
Sprendžiant klimato problemas turėtų įsitraukti ne tik valstybių politikai bet ir
kiekvienas, tad šis hakatonas skirtas tiek IT ir verslo sričių profesionalams,
mokytojams bet ir studentams bei moksleiviams pasidalinti savo kūrybingomis
idėjomis. 

Tapti pirmu pasaulyje neutralaus poveikio klimatui
žemynu
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„DiscoverEU“ yra ES iniciatyva, suteikianti 18 metų ES jaunimui nemokamą vieno
mėnesio „Interrail Global Pass“ leidimą keliauti traukiniais po Europą ir pažinti
Europos kultūros paveldą.

Elise yra „Po Toulouse“ gamtos mokslų studentė ir Jaunųjų Europiečių
prezidentė, dalyvavusi „DiscoverEU“ iniciatyvoje ir tapusi „DiscoverEU“
ambasadore.

Elise užsiregistravo su trimis draugėmis ir buvo atrinkta gauti „Interrail“ bilietus
kelionei traukiniais. 2 savaičių kelionė prasidėjo Tulūzoje per Ženevą, Milaną,
Rijeką, Splitą, Zagrebą, Liublianą į Vieną.

Nors kai kurios kelionės traukiniu trukdavo apie 15 valandų, kaip sako Elise,
keliauti traukiniais yra puiki patirtis, nes galima pažinti šalis nauju būdu ir
pamatyti atokias vietas su kvapą gniaužiančiais peizažais. Be to, keliavimas tokiu
būdu padėjo sutaupyti pinigų nakvynėms.

Keliavimas „Interrail“ traukiniais jai buvo puiki proga išbandyti kitokį kelionės
būdą, kur teko patirti nesklandumus, aplankyti kai kurias ne turistines vietas ir
susipažinti su įvairiausiais žmonėmis. Ji pritaria ES sprendimui, jog šia iniciatyva
galėtų pasinaudoti būtent 18 metų jaunimas, nes tai tarsi tramplinas į
suaugusiųjų pasaulį.

ES iniciatyva „DiscoverEU“ suteikia galimybę jaunimui, o ypač tiems, kurie turi
mažesnes galimybes, keliauti į užsienį, atrasti Europą be sienų su jos tradicijomis,
gyventojais ir kultūra. Kaip bebūtų, pagrindinė iniciatyvos idėja, kad kelionės po
Europą būtų prieinamos visiems 18 metų jaunuoliams nėra iki galo įgyvendinta.
Reikėtų atsižvelgti į papildomas išlaidas, pavyzdžiui, maistui ir apgyvendinimui,
traukinių rezervacijų ar turistų lankomų vietų mokesčius.

Praturtinanti kelionė
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Europos Komisijos finansuojama „Erasmus jauniesiems verslininkams EYE“ yra
tarpvalstybinė mainų programa, suteikianti naujiems ar besikuriantiems
verslininkams galimybę mokytis iš patyrusių verslininkų, valdančių mažąsias
įmones kitose projekte dalyvaujančiose šalyse. Keitimasis patirtimi vyksta viešint
pas patyrusį verslininką, o tai padeda naujam verslininkui įgyti įgūdžių, reikalingų
vadovauti mažai įmonei. Tuo tarpu priimančiajam asmeniui naudinga atrasti
naujas verslo perspektyvas, jam/jai suteikiamos galimybės bendradarbiauti su
užsienio partneriais ar sužinoti apie naujas rinkas.

Maždaug prieš metus Angela sužinojo apie „Erasmus jauniesiems verslininkams“
programą ir mintyse pradėjo auginti idėjas. Verslo planui parengti ir
apipavidalinti jai prireikė keleto mėnesių. Tada ji pradėjo ieškoti organizacijų,
perėjus sudėtingą paieškų procesą, galiausiai ji aptiko mažą organizaciją
„AddArt“. Taip Angela atsidūrė Salonikuose, Graikijoje.

Kai Angela nusprendė dalyvauti šioje programoje, ji ieškojo būdų kaip idėjas
paversti veiksmais, įgyti verslo įgūdžių, kurie būdu naudingi idėjas paverčiant
socialiniu pokyčiu bei pragyvenimo šaltiniu. Ji tikėjosi, kad šios programos metu
gilus žvilgsnis į kitos organizacijos praktikas ir projektus bei jų augimo ir
įsitvirtinimo būdus padės jai susisteminti idėjas į galimus projektus. Kita vertus, ji
supranta, kad tai yra visą gyvenimą trunkantis procesas ir vienoje vietoje negali
rasti visų atsakymų, ši jauniesiems verslininkams skirta programa yra pirmas
žingsnis šia linkme.
Angela mano, kad EYE programa yra galimybė ne tik įgyti ir patobulinti verslumo
įgūdžius, bet ir pajusti įvairius kitos šalies socialinius ir kultūrinius aspektus su jos
kraštovaizdžiais, kurie praturtina tiek asmeniškai, tiek profesine prasme. Ši
programa leidžia gilintis į verslumą ir įgyti praktinių įgūdžių bei žinių, kaip
efektyviai valdyti organizaciją.

Programa „Erasmus jauniesiems verslininkams“ yra puiki galimybė įgyti praktinių
žinių ir „išsigryninti“ savo idėjas kuriant verslą. Jos tikslas, kad tiek nauji
verslininkai, tiek priimančiosios organizacijos keistųsi patirtimi, mokytųsi šaliai
būdingų verslo aspektų, kuriuos būtų galima pritaikyti ir kitose valstybėse. Kita
vertus, prieš dalyvaudami mainų programoje, dalyviai turi dirbti su savo verslo
planais ir kruopščiai pasirinkti priimančiąsias organizacijas, kad jų patirtis būtų
kuo produktyvesnė.

Verslo pradžia
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Justina yra Kauno technologijos universiteto absolventė. Ji baigė viešojo
administravimo magistrantūros studijas, taip pat yra įgijusi politikos bakalauro
laipsnį. Baigusi studijas ji sudalyvavo „Erasmus +“ programoje, kad įgytų darbo
patirties. Ji tapo Lietuvos ambasados Airijoje praktikante. 

Justina pasakoja, kad prieš leisdamasi į šį naują nuotykį, ji turėjo viską palikti,
mesti darbą, kurį dirbo ketverius metus.

Pradžioje jai buvo sunku susirasti kur gyventi ir vienai įsikurti naujame mieste.
Kaip bebūtų viskas pavyko netgi geriau nei ji tikėjosi. Ji rado gyvenamąją vietą
netoli ambasados, jos kambario draugai buvo airiai, todėl ji galėjo pagerinti ir
anglų kalbos žinias. 

Justina įvardija savo patirties ambasadoje pliusus - ji tobulino žinias ir įgūdžius,
dalyvavo įvairiuose renginiuose su lietuvių bendruomene, turėjo galimybę
pakeliauti po Airiją. Be viso to, ji planuoja pradėti dirbti ambasadoje ir siekti
karjeros Airijoje.

Ši istorija įrodo, kad „Erasmus +“ programa gali būti puiki galimybė jauniems
žmonėms išplėsti savo akiratį, padėti jiems siekti karjeros ar praturtinti
asmenybę. Kita vertus, kai kurie tyrimai, pvz., „House Erasmus + Research“, rodo,
kad praktikantai pagal „Erasmus +“ programą dažniau susiduria su sunkumais
ieškant būsto nei studentai. Aukštojo mokslo įstaigos rūpinasi mainų studentais,
o tokios pagalbos paprastai negali gauti absolventai, išvykstantys į užsienį
stažuotis.

Gyvenimą keičianti patirtis

Skaitykite visą istoriją
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Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) yra ES institucija, kurią 2008 m.
įsteigė Europos Sąjunga siekdama stiprinti Europos gebėjimą kurti inovacijas.

EIT Alumni bendruomenė yra bendruomenė, kuri siekia skatinti ir remti moterų
lyderystę bei didinti moterų, dalyvaujančių verslo veiklose, skaičių.
Kate yra viena iš EIT bendruomenės moterų lyderių ir verslininkių, „GrowUp
Urban Farms“ įkūrėja ir EIT pokyčių premijos laureatė. Ji tapo EIT bendruomenės
dalimi tuomet kai 2011 m. sudalyvavo EIT „Climate-KIC“ vasaros mokykloje.
„GrowUp Urban Farms“ idėja buvo EIT „Climate-KIC“ kontekstinio mokymosi
kelionės dalis. Kate buvo sužavėta galimybe paimti atliekas iš vienos sistemos ir
panaudoti jas kaip kitos šaltinį. Be to, ji norėjo išbandyti jėgas komercalizuojant
jau egzistavusią technologiją, kuriai niekas nesukūrė tinkamo verslo modelio. Kai
ji sutiko verslo partnerį, kartu jie nusprendė įkurti nedidelį ūkį.
Labiausiai atsiperkančios akimirkos, kaip sako Kate, tai galimybė suteikti darbo
vietas kitiems, o dar svarbiau girdėti juo sakant kaip jiems patinka dirbti įmonėje.
Ji pasakoja, kad su savo partneriu jiems teko įveikti daugybę kliūčių, tačiau būti
moterimi verslininke nėra viena jų. 

Nors Kate nepastebėjo, kad būti moterimi verslininke yra kliūtis, vis dėlto faktas,
kad verslumo srityje egzistuoja lyčių disbalansas. Kaip rodo duomenys, moterys
sudaro 52% Europos gyventojų, tačiau tik 30% iš jų yra verslininkės ir tik 32%
ekonomikos lyderės.

„Women@EIT“ tinklas, skatindamas sekti moterų verslininkių pavydžiu, kurdamas
patogią mokymosi aplinką, moterų tinklą, ugdantis sąmoningumą apie
egzistuojančią moterų ir vyrų nelygybę bei bandantis ją sumažinti, įkvepia kitas
moteris tapti verslininkėmis.

Moteris versle
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„Moving Cinema“ – tai projektas, kurį bendrai finansuoja ES programa „Creative
Europe MEDIA“ ir kuriuo siekiama stiprinti ryšius tarp jaunimo ir Europos kino. 

Nuo vasario 1 iki 2 dienos „Moving Cinema“ jaunieji kino „programuotojai“
perėmė programavimą Edinburgo kino teatre, demonstravo filmus. Kiekvieną
filmą pateikė jaunųjų kino „programuotojų“ grupė, kurie pristatė naujus filmus
kaip dalį Edinburgo tarptautinio kino festivalio programos.
Jaunieji kino „programuotojai“ yra jaunų kuratorių tinklo Vilniuje, Barselonoje,
Izoloje ir Berlyne dalis. Per pastaruosius penkis mėnesius jie kas savaitę susitiko
žiūrėti, diskutuoti ir galiausiai atrinkti du filmus, kuriais vasario mėnesį pasidalins
su „Filmhouse“ auditorija.
Vienas iš jaunųjų kino „programuotojų“ pasakoja, kad jam patiko diskusijos su
panašiai mąstančiais jaunais žmonėmis, jis įgijo vertingų pamokų, kaip
organizuoti peržiūras, kaip daryti brošiūras, kurti rinkodaros medžiagą. Jiems
netgi pavyko patirti visą kino programavimo procesą, įskaitant nusivylimą, kai
nebuvo galimybės užsakyti pasirinktą filmą.

„Moving Cinema“ projektas - tai galimybė jaunimui ne tik sužinoti viską apie kiną,
kaip jis veikia, pamatyti iš arti kaip vyksta seansų ar kino renginių organizavimas,
bet ir išvysti Europos filmus kitoje šviesoje. Be to, jaunieji kino „programuotojai“
pasakoja, kad dalyvavimas šiose veiklose suteikia galimybę išreikšti savo
nuomonę auditorijai ir bendraamžiams, taip pat kino pramonės profesionalams
ir kas svarbiausia kalbėti jiems aktualiomis temomis.
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„Berlinale Talents“ yra tarptautinio Berlyno kino festivalio iniciatyva, kurią
finansuoja kultūros ir žiniasklaidos valstybės ministras, bendradarbiaudamas su
Europos Sąjungos programa „Creative Europe MEDIA“.

Josephine yra rašytoja nominuota Škotijos BAFTA, režisierė ir animatorė, dirbanti
su sustabdyto – kadro animacija. Glazgo dailės mokykloje 2017 m. ji baigė
taikomąją dailę: tapybą ir grafiką.
Josephine nuomonė apie „Berlinale Talents“ nuo pat pradžių buvo teigiama. Ji
manė, kad tai prestižiškiausios talentų laboratorijos pasaulyje. Štai kodėl, baigusi
filmą "The Fabric of You", ji nusprendė sudalyvauti šioje iniciatyvoje. Pagrindinė
priežastis, kodėl Josephine pasirinko šias laboratorijas - galimybė susitikti su kino
kūrėjais iš viso pasaulio.

Ji manė, kad paraiškų teikimo procesas, siekiant patekti į talentų laboratorijas,
buvo ilgas, ji turėjo užpildyti daugybę klausimų ir pateikti trumpą vieno iš savo
filmų klipą. Šiaip ar taip, šį procesą ji vertino gana teigiamai.

Josephine sako, kad dalyvavimas talentų laboratorijose jai buvo puiki proga
susitikti su įdomiausiais filmų kūrėjais iš viso pasaulio ir daugiau sužinoti apie šią
daugialypę industriją. Grįžusi namo iš „Berlinale“ ji jaučiasi energinga ir įkvėpta
bei tikisi pritaikyti savo patirtį kituose projektuose.

Didžiausia tokių programų nauda yra kontaktų užmezgimas, taip pat įkvėpimas,
kurio dalyviai pasisemia apsilankę viename didžiausių kino festivalių pasaulyje.
Kita vertus, prieš planuojant ir patekus į tokią talentų laboratoriją svarbu turėti
aiškius tikslus. Dalyviai turėtų būti pasirengę paraiškų teikimo procesui, kuris gali
užtrukti daugiau laiko nei tikėtasi.

Talentų laboratorijos
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ES programos „Horizon 2020“ - ekonominė sėkmė

Apie 1 milijardas eurų programos „Horizon 2020“ gali būti finansuojama
Austrijos projektuose, jei Austrijos įmonės ir tyrėjai ir toliau ras naujų gerų idėjų.
2007–2013 m. Austrijoje dalyvavo apie 3 200 dalyvių, kurie iš ES finansavimo
fondo gavo apie 950 milijonų eurų. Tai reiškia, kad grįžtamasis srautas Austrijos
mokslinių tyrimų srityje padidėja iki 130 %. Todėl Austrija yra sėkmingiausia ES
šalis, gaunanti 1,30 euro už kiekvieną eurą, sumokėtą į ES biudžetą.

Daugybė gerų idėjų negalėjo būti įgyvendintos dėl finansinių išteklių stokos.
Todėl ES įkūrė programą „Horizon 2020“, kuri remia svarbius busimų temų bei
pasaulinių iššūkių tyrimus. 2014–2020 m. ES skiria apie 80 milijardų eurų
moksliniams tyrimams finansuoti. 

ES programa „Horizon 2020“ remia daugelį tyrėjų ir įmonių įgyvendinant
novatoriškus projektus. Mitas, kad Austrija moka tik ES ir negauna nieko mainais,
yra neteisingas, dėl tokių programų kaip „Horizon 2020“, pinigai grįžta piliečiams
už projektus ar šiuo atveju už būsimų temų ir globalių iššūkių tyrimus.
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Europos solidarumo korpuso savanorių patirtis per
COVID-19 komendanto valandą Kipre

Europos solidarumo korpusas yra nauja Europos Sąjungos iniciatyva, kuri
suteikia galimybes jauniems žmonėms savanoriauti ar dirbti projektuose savo
šalyje arba užsienyje, kurie naudingi bendruomenėms ir žmonėms visoje
Europoje. Jaunimas dalyvaujantis Europos solidarumo korpuse palaiko ir
puoselėja pastarojo misiją ir principus.
Užsiregistruoti į Europos solidarumo korpusą galima kai sueina 17 metų, tačiau
negalima dalyvauti projekte, kol nėra daugiau nei 18 metų. Europos solidarumo
korpuso projektai prieinami žmonėms iki 30 metų amžiaus. Baigę paprastą
registracijos procesą, Europos solidarumo korpuso dalyviai gali būti atrinkti ir
pakviesti prisijungti prie įvairiausių projektų, pavyzdžiui, padėti užkirsti kelią
stichinėms nelaimėms ar po jų atstatyti žalą, padėti prieglobsčio prašytojų
centruose ar spręsti įvairias socialines problemas bendruomenėse.
Europos solidarumo korpuso remiami projektai gali trukti nuo dviejų iki dvylikos
mėnesių. Paprastai jie vyksta Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Kipro jaunimo taryba buvo įsteigta 1994 m. kaip viešasis juridinis asmuo pagal
1994 m. Jaunimo valdybos įstatymą (Ν33 (Ι) / 94), kurį vienbalsiai priėmė Atstovų
rūmai. Nuo savo veiklos pradžios 1994 m. birželio 2 d., kai buvo paskirta pirmoji
direktorių valdyba, organizacija jaunimui pasiūlė daugybę galimybių aktyviai
dalyvauti socialinėse veiklose Kipre ir užsienyje. Pagrindinis organizacijos
vaidmuo yra patariamasis, tačiau ji taip pat vykdo su jaunimu susijusius
projektus, patvirtinus Ministrų Tarybai, tvirtina organizacijos metinį biudžetą arba
dalyvauja priimant kitus specialius sprendimus. Direktorių taryba, kaip
patariamoji institucija, teikia švietimo ir kultūros ministrui pasiūlymus dėl
visapusiškos ir specializuotos jaunimo politikos formavimo. KJT politikos tikslas
yra:

• visų Kipro jaunuolių pažanga ir gerovė;
• suteikti galimybes jauniems žmonėms ir jų organizacijoms aktyviai dalyvauti
ir būti atsakingiems už socialinę, ekonominę ir kultūrinę jų bendruomenės ir
šalies plėtrą;
• jaunų žmonių kūrybinis įtraukimas tiesiogiai ir veiksmingai sprendžiant su
jaunimu susijusias problemas.
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Dėl Covid-19 apribojimų ir Kipro vyriausybės taikytos komendanto valandos
saloje buvo įstrigę daugybė savanorių, atvykusių į Kiprą per Europos solidarumo
korpuso programą. Tai gali tapti nemalonia patirtimi jei atsakinga organizacija,
Kipro jaunimo taryba nesiima jais rūpintis ir tiesiogiai neišsprendžia klausimų,
poreikių ir problemų. Taigi 20.4.2020 Kipro jaunimo valdyba surengė internetinį
susitikimą su visais dalyviais. Susirinkimo metu susiformavo „solidarumo tinklas“,
kuris yra puikus palikimas atsidūrus panašiose situacijose ateityje. 

Pirmas dalykas, kurį reiktų paminėti - įstrigusių Europos savanorių šypsenos,
kurios parodo, jog ES solidarumas yra tai, ką reikia atrasti ir pasiūlyti. Žmonės,
kurie nusprendžia dalyvauti tokio pobūdžio judumo programose, gali būti ramūs,
kad ir kas benutiktų atsakingos nacionalinės organizacijos bus šalia. Kokia puiki
solidarumo, profesionalumo ir nuoseklumo pamoka jauniems ES piliečiams!
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Strasburgo jaunimo centro jaunimo taikos stovykla:
Kipro graikai ir turkai susitinka taikiai ir ramiai

Europos Taryba 2003 m. inicijavo Jaunimo taikos stovyklas. Pastaraisiais metais
taikos stovyklos projektas subūrė jaunimą (18–25 metų amžiaus) iš Armėnijos,
Albanijos, Azerbaidžano, Kipro, Gruzijos (įskaitant Abchaziją ir Pietų Osetiją). ,
Izraelio, Kosovo, Juodkalnijos, Palestinos savivaldos, Rusijos Federacijos, Serbijos
ir Ukrainos.
Vienos savaitės jaunimo taikos stovyklos metu dalyviai stebėjo patirtinio
mokymosi procesą ir įgijo kompetencijų tarpkultūrinio mokymosi, dialogo ir
konfliktų transformavimo srityse žmogaus teisių rėmuose. Kiekvienais metais
vykstančios Jaunimo taikos stovyklos tapo prieinamos dėka Europos parko Ruste,
Vokietijoje, kur anksčiau vykdavo šios veiklos. Nuo 2011 m. stovykla vyksta
Europos jaunimo centruose.
Kvietimas dalyvauti Kipro dalyje esančioje 2020 m. stovykloje kelia ypatingą
susidomėjimą, nes jis skirtas tiek Kipro graikams, tiek turkams.
Tai yra vienas iš retų susitaikymo indėlių, kurį Kipro turkų jaunimui siūlo
institucijos laisvose Kipro Respublikos teritorijose.
Deja, dėl „Covid-19“ apribojimų šių metų stovykla buvo atšaukta. Kvietimas,
skirtas abiejų pagrindinių etninių bendruomenių jaunimui, tai paveldas, kurį
reikia puoselėti.
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https://onek.org.cy/stirizoume-tous-ethelontes-tou-evropaikou-somatos-allilengyis-pou-vriskontai-stin-kypro/
https://onek.org.cy/youth-peace-camp-29-iouniou-6-iouliou-2020-evropaiko-kentro-neon-sto-strasvourgo/


Keli ES projektai, susiję su Kipro IDEP (Nacionalinė „Erasmus +“ projektų
agentūra) ir Kipro jaunimo valdyba.

Toliau pateikiami Kipro specialistų, kuriems buvo naudingi įvairūs ES judumai,
pastebėjimai - filmuotos medžiagos transkripcijos:

Constantina Philippou, mokytoja: Suteikta galimybė mokyti užsienyje
pasinaudojat ES programomis, padėjo įgyti patirties ir geriau pasiruošti mokyti
mokykloje. Pagaliau buvau priešais mokinius ir buvau mokyklos bendruomenės
dalimi! Pagaliau galėjau siūlyti ir mokyti. Tai buvo gyvenimo patirtis /

Foteini Papahatzaki, jūrininkystės studijų studentė: Aš turėjau galimybę keliauti,
linksmintis, keistis nuomonėmis, susipažinti su nauju gyvenimo būdu, praturtinti
savo žinias, pamatyti, kaip universitetai veikia užsienyje, bei atverti naujas duris
ateičiai.

Costas Scoinis, vidurinės mokyklos mokytojas (elektros inžinierius): Kai nuvykome
į Škotiją, sužinojau dalykų, kurių niekada nesužinočiau, būdamas ne konkrečioje
industrinėje patalpoje, tokioje kokią mes aplankėme.

Vasosas Vasiliou, vidurinės mokyklos mokytojas (inžinierius mechanikas): Mes
įgijome nuostabios patirties ir išmokome naujų mokymo metodų

Giorgos Konstantinou, pradinės mokyklos direktorius: ES programos suteikia
mūsų mokykloms galimybę susipažinti su skirtingomis metodikomis. Tokiu būdu
mes sužinome, kaip veikia kitos mokyklos.

Minėti asmenys yra ne tik pavienių ES programų dalyviai. Jie yra profesionalai ar
būsimi specialistai, kurie siekia pagerinti savo efektyvumą, pasiekiamumą ir
įgūdžius dalyvaudami ES judumo programose. Jie yra tik keli pavyzdžiai iš šimtų
Kipro gyventojų, kurie turėjo didelės naudos bei parsivežė į Kiprą brangų
“žinojimą kaip”, o tai savo ruožtu papildo vietinį “žinojimą kaip”.
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Žiūrėkite vaizdo įrašą

https://www.youtube.com/watch?v=WMgif-hF_tg


ES mokymosi visą gyvenimą programų valdymo fondas (IDEP) ir Kipro jaunimo
organizacija (ONEK), bendradarbiaudami su Europos Komisijos atstovybe Kipre,
kviečia į „Erasmus +“ festivalį. Festivalis kasmet organizuojamas įgyvendinant
iniciatyvą „Erasmus dienos“. Muzikos ir meno programoje gali dalyvauti ne tik
nevyriausybinės organizacijos, įmonės ir kiti subjektai, galintys pristatyti savo
dalyvavimą ES projektuose, bet ir daugybė atlikėjų.

Paskutinis „Erasmus +“ festivalis minėjo pačią sėkmingiausią Europos
bendradarbiavimo ir judumo programą švietimo, mokymų, jaunimo ir sporto
srityse. Šių metų festivalio tema sukosi apie Europos demokratinio dalyvavimo
metus. Visuomenė galėjo sužinoti apie siūlomas dalyvavimo Erasmus+
programoje galimybes iš pačių dalyvavusiųjų naudos gavėjų, bei taip pat iš
„Erasmus +“ nacionalinių agentūrų atstovų Kipre. Specialiai sukurtuose parodų
kioskuose dalyvaujančios organizacijos galėjo pristatyti gerąją jau įgyvendintų
projektų patirtį ir platinti lankytojams informacinę medžiagą. Festivalis buvo
praturtintas jau įgyvendintų projektų veiklomis, kurias finansavo dvi nacionalinės
agentūros „Erasmus +“ projektų kontekste. Taigi dalyviai turėjo galimybę
dalyvauti robotikos dirbtuvėse, išbandyti 3D spausdinimą, dalyvauti lobių
ieškojime, mėgautis projekte dalyvavusiųjų naudos gavėjų organizuotais šokiais ir
teatro pasirodymais, taip pat išbandyti specialiai sukurtą viktoriną pavadinimu
„Stipriausias europietis“. Festivalyje taip pat buvo „Live Link“ nuo 17:00 iki 19:00
su KLIK FM radijo prodiuseriais Giorgos Roussos ir Giorgia Panagi. „Erasmus +“
festivalis buvo atviras plačiajai visuomenei ir turėjo reikšmingą poveikį visų
dalyvaujančių asmenų informavimui apie „Erasmus +“ galimybes.

Vietinė Nikosijos bendruomenė išreiškia nenutrūkstamą entuziazmą ir paramą
„Erasmus +“ projektui. Kasmet šimtai žmonių sužino apie ES judumo realybę bei
gauna naudingos informacijos, ir taip pat gali pasilinksminti su kokybiška menine
programa. Atrodo, kad „Erasmus +“ festivalis Nikosijoje tapo „būtinas“, o tai
parodo, jog jaunimas ir net tik jaunimas, prijaučia jo vertybėms ir tikslams. 
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Sportas ir studentai iš ES gali pakeisti ES!
„Comenius“ futbolo projektas
OMONOIA yra vienas iš seniausių ir svarbiausių istorinių Kipro futbolo klubų. Šis
klubas kelis kartus dalyvavo ES futbolo turnyruose (tokiuose kaip Čempionų lyga
ir Europos lyga). Lygiagrečiai, vadovaudamiesi klubo principais ir vertybėmis, jo
žaidėjai yra šalia bendruomenių, stengdamiesi stiprinti sąmoningumą įvairiais su
jaunimu susijusiais klausimais. Taigi OMONOIA dalyvavo Europos Komisijos
finansuojamame „Comenius futbolo projekte“ (2014 m.), kuriame susirinko
studentai iš Kipro, Suomijos, Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Turkijos ir
Vokietijos. Projekto tikslas - suartinti mokytojus bei pradinio ugdymo mokinius
bei skatinti jautriau reaguoti pagarbos bei įvairovės klausimais. Lygiagretus
tikslas – skatinti studentų ir mokytojų priklausymo ES pilietybės koncepcijai
jausmą bei suteikti galimybę keistis idėjomis ir požiūriais susijusiais su jų mokyklų
struktūra ir veikimu.
Futbolas visuomet buvo bendra Europiečių žemė. Kai mes susitinkame asmenį iš
kitos ES šalies, vienas pirmųjų klausimų, kurį užduodame, tai, kokį futbolo klubą
jis/ji palaiko. Tai tik paprastas mūsų noro dalytis, keistis ir mokytis iš užsienio ES
piliečių pavyzdys. Tai buvo ne tik šio sėkmingo projekto pagrindinė idėja bet ir
pagrindas. Pradinės mokyklos mokiniai, kuriuos žavi futbolo žvaigždės yra atviri
jų įtakai. Kai ši įtaka vyksta struktūrizuotame, saugiame ir skatinančiame
kontekste, pavyzdžiui, „Comenius futbolo projekte“, gali įvykti stebuklai. Kalbant
apie pagarbą ir įvairovę, negalima tyrinėti šių vertybių nežinant, kaip kitos
kultūros jas suvokia. Šis nedidelis Kipro pavyzdys atskleidžia milžiniškas
galimybes, kurias ES piliečiai gali panaudoti skatinant svarbiausias žmogiškąsias
vertybes tiek nacionaliniame kontekste, tiek visame Europos žemyne.
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Prancūzijos dirbtinio intelekto atnaujinimo startuolis, kurį finansuoja Europos
regioninės plėtros fondas (ERPF)
Šis startuolis siekia padėti įmonėms tapti konkurencingesnėms, įtraukiant ir
naudojant dirbtinį intelektą. Abu partneriai nori įdarbinti komercinius
tarnautojus kiekviename mieste, kuriame jie nori įsikurti.
Prancūzijos startuolis, kuris specializuojasi kompiuterių programavimo srityje,
laimėjo WILCO konkursą, Prancūzijos konkursą Il de Franso regione, kuris
vadinamas startuolių akseleratoriumi. Gavę dotaciją ir Europos paramą iš ERPF,
jie plėtojo savo verslą pasinaudodami 5 metų finansine priežiūra ir specialistų
pagalba.
Tarp jų klientų yra dvi didžiausios Prancūzijos grupės EDF ir Enedis. Po
Prancūzijos jie tikisi įsitvirtinti visoje Europoje.
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Bio-produkcijos link
3 pieno gamintojai Lozere nori pereiti prie biologinės gamybos. Perėjimas tapo
įmanomas bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) dėka.

Šio projekto naudos gavėjai yra trys smulkieji gamintojai, veikiantys Lozere,
atšiaurioje žemėje, kurioje galima auginti melžiamas karves ir avis. Taip pat tai
nauda vartotojams, nes šie gali pasinaudoti aukštos kokybės produktais, kurie
pasiekiami trumpa maisto tiekimo grandine kartu su tarpininkais
(parduotuvėmis) ir jų vartotojais.

Gamintojai, siekdami pagerinti kokybę, atverti rinką ir laikytis ekologiškesnio
požiūrio, kreipėsi dėl finansavimo į BŽŪP (Bendra žemės ūkio politika) ir sulaukė
apie 40 000 eurų pereinamojo proceso įgyvendinimui.

Perėjimas prie BIO gamybos buvo labai sėkmingas. Viena iš 3 gamintojų dabar
yra žemės ūkio sąjungos FNSEA narė ir kovoja dėl didesnio dėmesio moterų,
esančių žemės ūkyje, ekonominiams klausimams. Ji taip pat tapo kovos su
klimato kaita ambasadore – o tai ir yra perėjimo prie bio-produkcijos priežastis.
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https://www.leparisien.fr/economie/business/ces-entreprises-que-l-europe-a-fait-grandir-23-04-2019-8058609.php
https://www.actuia.com/acteur/algodeep/
https://algodeep.ai/
https://www.leparisien.fr/economie/business/ces-entreprises-que-l-europe-a-fait-grandir-23-04-2019-8058609.php
https://www.agri-mutuel.com/politique-economie/christine-valentin-presidente-dune-chambre-dagriculture-ancree-dans-le-sol/


Ši Prancūzijos įmonė (Mažoji ir vidurinė įmonė, MVĮ) įkurta 2010 m.
specializuojasi grūdų, sėklų ir pašarų prekyboje, pasinaudojo “Eurostrars”
programa “Horizon 2020”. 
Būdama novatoriška MVĮ, „Animine“ stipriai remiasi moksliniais tyrimais ir plėtra
kartu su visiškai šiam tikslui atsidavusia komanda. Kartu, „Animine“
bendradarbiauja su keletu universitetų ir MVĮ iš visos Europos.
MVĮ galėtų sukurti naują pašarų, kuriame gausu mikroelementų, šaltinį ūkiuose
laikomiems gyvūnams.
Šis projektas buvo pagrindas tolimesniems bandymams su kitais
mikroelementais, kurie yra numatyti ateityje.
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Programa yra bendrai finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis (232 500
EUR iš 465 000 EUR)

Naudos gavėjai - jaunimas iki 30 metų amžiaus kilęs iš Sudo regiono
Prancūzijoje, įgijęs bakalauro laipsnį ir susiduriantis su sunkumais ieškodamas
darbo.

FAJE programa siekia skatinti jaunų absolventų profesinę įtrauktį, suteikiant jiems
galimybę įgyti profesinės patirties užsienyje. Programoje numatyti 8 savaičių
mokymai prieš prasidedant judumo programai. 

Paskaičiuota, jog iki 2020 m. pabaigos naudos iš tolimesnių individualių
užsiėmimų ir profesinės patirties užsienyje įgis 360 jaunų absolventų iš Sudo
regiono. Šios programos rezultatas - regiono ir „franco-québécois pour la
jeunesse“ (OFQJ) biuro partnerystė, leidusi 80 jaunų prancūzų atlikti 6 mėnesių
stažuotę Kanadoje.

Programa FAJE („Formation Accompagnement de Jeunes
diplômés vers l’Emploi“)
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http://www.revue-alimentation-animale.fr/entreprisesmarches/animine-innovation-dans-les-oligo-elements/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/L-Europe-ces-entreprises-en-ont-beneficie-3274
https://animine.eu/
https://www.ofqj.org/la-region-provence-alpes-cote-dazur-partenaire-de-lofqj-a-travers-le-dispositif-faje/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-a-linsertion-professionnelle-des-jeunes-diplomes-bac-3-et-plus-faje


Vaucluse žemės ūkio rūmų projektas, kurį bendrai finansuoja Europos žemės
ūkio fondas kaimo plėtrai (FEADER) - 124 419 EUR iš visų 264 455 EUR.
Dešimtys ūkininkų iš Vaucluse šio projekto dėka turėjo naudos. Taip pat
gamintojai, užsiimantys tiesioginiais pardavimais (rinka, kolektyvinė parduotuvė
...) ir gamintojai, aprūpinantys maitinimo pramonę (vidurinės mokyklos,
aukštosios mokyklos ir kt.)
Kartu su vietinių, aukštos kokybės produktų apsauga ir vertinimu, projektas leido
centralizuoti ūkininkų produkciją ir vykdyti grupinius užsakymų pristatymus
Avinjono ir Vaucluse miestuose. Tiksliau, platformoje yra du platinimo kanalai:
viena vertus, kolektyvinis atkūrimas/ maitinimas, kita vertus, automatiniai įtaisai,
sudaryti iš skirtingų dydžių spintelių, pritaikytų prie parduodamų produktų.
Paslaugoje taip pat yra patarėjas, vadovaujantis grupei ir valdantis produktų
pardavimą, ir visą darbo dieną pristatymus atliekantis asmuo, aprūpinantis
platintojus ir restoranus.
Viršijant visus lūkesčius, nuo atidarymo 2017 m. balandžio mėn. vietos
gyventojams buvo parduota 44 000 spintelių. 
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Vietos žemės ūkio produktų grupavimo platformos
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Europos kultūros sostinė, tai miestas, kurį skiria ES vienerių metų laikotarpiui,
kurio metu vyksta daugybė kultūrinių renginių. Pripažinimas Europos kultūros
sostine gali būti puiki galimybė gauti didelę kultūrinę, socialinę ir ekonominę
naudą.

Prancūzijos Marselis 2013 m. buvo Europos kultūros sostinė (Marselis-Provansas
2013, „MP2013“).

Tapimas Europos kultūros sostine gali padėti skatinti miesto atsinaujinimą,
pakeisti miesto įvaizdį ir padidinti jo matomumą bei žinomumą tarptautiniu lygiu,
kaip nutiko ir Marselyje. Miestas, kurį Prancūzijoje ir tarptautiniu mastu kankino
„bloga reputacija“, visapusiškai pasinaudojo šia galimybe tiek ekonominiu, tiek,
žinoma, kultūriniu požiūriu.
MP2013 dėka Marselyje ir aplinkinėse savivaldybėse įvyko 950 kultūrinių
renginių. 

Taip pat tai paskatino daugiau nei 600 milijonų eurų naujų investicijų į kultūros
infrastruktūrą Marselyje ir jo apylinkėse, įskaitant simbolinį MuCEM, kuris
šiandien yra tarp 50 labiausiai lankomų muziejų pasaulyje.
Apskaičiuotas ekonominis poveikis - beveik 500 milijonų eurų, sukuriant arba
išlaikant daugiau nei 2 500 darbo vietų.
Apsilankius daugiau nei 10 mln. lankytojų, įskaitant 2 mln. daugiau turistų,
palyginti su praėjusiais metais, klientų skaičius išaugo 17%.
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https://marseillecityofculture.eu/capital-of-culture.html/
https://www.touteleurope.eu/fileadmin/_TLEv3/traite_de_Rome/belles_histoires/belles-histoires-pdf/UE-F-41_60ANS.pdf
https://www.myprovence.fr/marseille-provence-2013
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Aktyvi jaunų žmonių, susiduriančių su profesinėmis
kliūtimis, įtrauktis Žemutinėje Saksonijoje, Vokietijoje

Projektas „Pro-Aktiv-Centers“ (PACe) siekia socialiai stabilizuoti specialių paramos
poreikių turinčius jaunuolius ir suteikti jiems galimybę susitvarkyti su kasdieniu
gyvenimu bei kurti kasdienes struktūras. Tokiu būdu „Pro-Active“ centrai svariai
prisideda gerinant gyvenimo situaciją ir socialinę bei profesinę šių jaunų žmonių
integraciją. Centrai siūlo jaunimui nuo 14 iki 26 metų amžiaus padėti įveikti
problemas, trukdančias jiems įsidarbinti ar mokytis.

Čia jaunimas gali atrasti patarimus ir paramą formuojant savo profesinę ateitį ir
planuojant savarankišką gyvenimą. Šis pasiūlymas yra nemokamas ir
savanoriškas.

PACe yra įsikūrę daugelyje skirtingų Žemutinės Saksonijos regionų ir, be „Pro
Aktiv“ centro socialinio švietimo darbuotojų konsultacijų, jie taip pat siūlo,
galimybę nemokamai naudotis darbo klubais įvairiose vietose (pvz., Hildesheimo
rajone) arba reguliariais konsultavimo užsiėmimais.

Iki šiol pagal šią programą buvo finansuoti 188 projektai.

Europos socialinio fondo skiriamas finansavimas vietos projektams

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
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„MovEurope“: pabėgėlių judumas Europoje

Grupė skirtingos patirties ir tautybių jaunuolių, gyvenančių Bolonijoje (Italijoje),
užsiimantys savanoriška veikla ar dirbantys su migrantais. Jie dalyvavo projekte
„Europos struktūrinė orientacijos programa migrantams“, kurią inicijavo
„Universo“ asociacija. Šis projektas sukūrė mokymą, kuris sujungė jaunus
europiečius bei naujus atvykėlius (pabėgėlius ir migrantus).
Po šešių mėnesių programos jie tapo tarsi šeima.

Šios programos dėka jie suprato, kad kiekvienas migrantas, jau esantis ES,
svajoja persikelti į kitą šalį.
Be to, jie pastebėjo, jog šalyje yra pakankamai daug informacijos apie
prieglobsčio teises ir integraciją, tačiau trūksta informacijos apie visą ES erdvę
(judumo teises, ES, kaip pabėgėlio, pilietybės teises ir kt.) Toks disbalansas
sukuria problemą, nes ši informacija yra labai svarbi integracijai. Jei
pabėgėliai/migrantai nežino savo teisių, jie gali patekti į teisines pinkles.

Todėl jie norėjo sukurti projektą, kuriame būtų paaiškinta ir sukaupta visa ši
informacija, bei taip pat rasti teisėtos migracijos/judumo alternatyvų
pasinaudojant švietimo ir profesinėmis galimybėmis (stažuotėmis, EST, jaunimo
mainais ...)
Šių 20 žmonių grupė nusprendė pradėti bandomąjį projektą, skirtą palengvinti
migrantų, atvykstančių į Italiją ir norinčių gyventi Vokietijoje, judumą. Taigi jie
2017 m. Witten mieste įkūrė asociaciją „Migration Mitenander“ („Migracija kartu“).

Vykdydami šią veiklą, jie turi galimybę skatinti judumą, kurį siūlo ES visiems
jauniems žmonėms, lygiai taip pat jauniems atvykėliams; stiprinti jų priklausymo
ES jausmą bei tapatintis su europietiškomis vertybėmis ir visuomene. 

Skatinant informaciją apie teisėtą migraciją ir teises padės išvengti antrinio
judėjimo ir nelegalių tinklų populiarėjimo.
Šios programos dėka, jie gali pasiūlyti pabėgėliams kitose Europos šalyse
alternatyvią ilgalaikę perspektyvą, kuri leidžia jiems kurti nepriklausomą ir
savarankišką gyvenimą Europoje.
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https://migrationmiteinander.de/en/homepage/
http://esopformigrants.org/


„Erasmus +“: VAIDMENŲ MODELIAI – BENDRŲ VERTYBIŲ SKATINIMAS (Europos
Komisijos ir „Erasmus +“ nacionalinių agentūrų iniciatyva)

Badiougou Diawara yra kilęs iš Malio, jis gyveno laimingai, tačiau motinos mirtis
viską pavertė košmaru, todėl jis buvo priverstas palikti savo šalį. Pagyvenęs
Alžyre ir Libijoje, jis pabėgo į Europą ir atvyko į Siciliją, kur jo gyvenimas prasidėjo
iš naujo. Jis turėjo galimybę mokytis, susirasti naują šeimą, draugus bei
įgyvendinti savo svajones įsteigdamas asociaciją.

Savo istoriją Bandiougou baigia sakydamas: „Noriu ką nors padaryti dėl šalies,
kuri mane priėmė“.
Dalyvaudamas „Atsparumo istorijų“ projekte, kurį finansuoja Erasmus +,
Bandiougou turėjo galimybę tapti teigiamų etaloninių figūrų – sektinų pavyzdžių
– tinklo dalimi, kurie, pasakodami savo istorijas, gali įkvėpti tuos, kurie gyvena
sudėtingomis sąlygomis, skatindami pasitikėjimo jausmą, įžvelgti neigiamose
situacijose teigiamą poveikį. 
2018 metais jis buvo „liudytojas“, pasakojantis savo sektino pavyzdžio istoriją,
mokyklose, kalėjimuose bei suaugusiųjų švietimo įstaigose 

Dažniausiai į Europą atvykstantys pabėgėliai bei migrantai žiniasklaidoje
vaizduojami kaip žmonės, kuriems reikalinga pagalba, yra apipinti stereotipais ir
neretai labai neigiamais išankstiniais nusistatymais. Ši iniciatyva keičia tokį
naratyvą, “vargstančius” žmones paverčia sektinais pavyzdžiais, o jų sugebėjimo
greitai atgauti jėgas istorijos įkvepia daugelį kitų. 

Ši iniciatyva yra viena iš Europos Komisijos priemonių, skirtų valstybėms narėms
remti kovojant su radikalėjimu ir socialine diskriminacija, įtraukiant atitinkamas
valdžios institucijas, visuomenę ir bendruomenę tiek nacionaliniu, tiek Europos
lygiu.
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„Creative Europe“ KULTŪRA: Tarpsektorinė paprogramė - pabėgėlių integracijos
projektai.
Luca Delfino yra jaunas Sicilijos tapytojas ir meno istorikas. Jis taip pat vadovauja
gatvės meno dirbtuvėms vaikams „Zen“ kaimynystėje, Palermo mieste. Tam tikru
savo kelionės momentu, šiek tiek padirbėjęs muziejuose, jis buvo įtrauktas į kai
kuriuos socialinės svarbos miestų atnaujinimo projektus, piešė aikštes ir gatves
tarp žmonių ir su žmonėmis ir suprato, kad tai jam yra geriausias darbas -
tapymas ir dalijimasis su žmonėmis. Jis pradėjo dirbti „JOURNEYS“ projekte ir
buvo labai entuziastingas, nes šis projektas leido jam suteikti balsą istorijoms,
kurios dažniausiai lieka neišsakytos.

„JOURNEYS“ projektas susijęs su pabėgėliais, tačiau Luca nusprendė dirbti
konkrečiai su pabėgėlėmis moterimis. Šis projektas jam suteikė galimybę išreikšti
save, dirbti savo didžiosios aistros darbą ir, galiausiai, pristatyti savo meno
kūrinius ekspozicijoje Palermo gatvėse. 
Šis projektas, kurio tikslas suteikti ES piliečiams galimybę atrasti, išmokti ir
suprasti pabėgėlių ir imigrantų vertybes ir kultūrą bei iš naujo atrasti ir praturtinti
savąsias, įgyvendino dvigubą tikslą - suteikė jaunam menininkui, kilusiam iš
regiono, kuriame aukštas jaunimo nedarbo lygis, galimybę išreikšti save per
meną ir atpažinti savo kūrinius gatvės meno parodoje.
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Luca Delfino: Menas ir aktas
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„Erasmus +“ 2 pagrindinis veiksmas: Strateginė partnerystė suaugusiųjų švietimo
srityje
Trylika moterų, atvykusių iš skirtingų šalių, tokių kaip Kenija, Dramblio Kaulo
Krantas, Malis, Nigerija ir Čilė, gyvenančios Palerme, turinčios žemą žiniasklaidos
priemonių naudojimo raštingumo lygį, kurie kelia sunkumų darbo paieškoje bei
kasdieniame gyvenime. 
Migrančių moterų grupė dalyvavo 3 mėnesių trukmės „MedLit“ projekto
mokymuose. Tai buvo ilgas mokymosi kelias, padėjęs pagerinti jų žinias apie
skaitmeninius prietaisus, patobulinti problemų sprendimo įgūdžius ir suteikti
daugiau pasitikėjimo visuomenėje ar darbo pokalbio metu.
Pamokų pradžioje pateiktas teorinis turinys, atlikti praktiniai pratimai, kad būtų
geriau įsisavinamos žinios, o turinys geriau suprantamas, dalyvės pasiekė savo
individualius tikslus. 
Šio projekto dėka dalyvės pagerino savo asmeninius ir akademinius įgūdžius bei
savarankiškumą, taip pat ir minties laisvę. Jos išleido tarpkultūrinę receptų knygą,
kuria lavinami asmeniniai ir profesiniai įgūdžiai bei skleidžiamas įkvepia siekti
tokios karjeros.

Skaitmeninė patirtis - Pagaminta Palerme
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https://www.journeysfestival.com/journeys
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=yy8v7O1TcvQ&feature=emb_logo
https://cesie.org/en/experiences/medlit-digital-experience-migrant-women/


Kursai, kuriuos vykdo EOI verslo mokykla yra bendrai finansuojami Europos
socialinio fondo (ESF) lėšomis.

Jose paliko mokyklą būdamas 14 metų amžiaus, neįgijęs formalios kvalifikacijos,
jis atrado pašaukimą metalo darbams. Išmokęs šio amato, jis 1983 m.
nusprendė įkurti savo įmonę, vykdančią automobilių priekabų gamybą bei
įrenginių konstravimą. Kartu su žmona jis plėtojo verslą mažose 20 m²
patalpose. 

Prasidėjus krizei reikalai iš prastų tapo dar prastesniais. Didžiausio kliento
netektis bei bankroto grėsmė lėmė Jose kovą su depresija ir jis pradėjo lankytis
pas terapeutą. Būtent vienoje iš šių sesijų pirmą kartą kilo verslo mokymo idėja,
ir gana greitai jis pradėjo iniciatyvą. 

Krizės metu José nusprendė dalyvauti mokymo kursuose. Šie kursai visiškai
pakeitė jo suvokimą ne tik apie patį verslą bet ir tai kaip plėtoti savo paties verslą,
įtraukiant specialistus ir naujus procesus. „Aš turėjau galimybę praktiškai
pritaikyti tai, ką mokiausi“.
Svarbiausia, jis taip pat priduria: „Aš iškart pamačiau rezultatus“.

Šiuo metu įmonė yra diversifikuota ir sparčiai auga. Darbuotojų skaičius
padvigubėjo iki daugiau nei 70 visą darbo dieną dirbančių darbuotojų ir
planuojama dar labiau išplėsti gamyklą. Jo požiūris dabar kur kas pozityvesnis:
„Sužinojau, kad versle svarbiausia yra žmonės. Aš tikrai didžiuojuosi komanda,
kurią sukūrėme. Kartu esame pasirengę ateičiai ... kad ir ką ji beatneštų “.

Būtent tada, kai Jose sudalyvavo bendrai finansuojamuose Europos socialinio
fondo (ESF) kursuose, jis galėjo išgelbėti sunkumų patiriantį verslą. Daugelį metų
trukusi kova su sustabarėjusiu verslu ir galiausiai prasidėjusi finansinė krizė
atrodė kaip paskutinė vinis į karstą. Tačiau mokymo kursai viską pakeitė ir jo
kompanija dabar klesti.
„EOI Verslo mokyklos“ organizuojami mokymai verslininkams iš Ispanijos teikia
konsultacijas ir verslo mokymus, kaip patobulinti savo įmones ir išplėsti rinkas. 
Dalyviams siūloma novatoriška praktika ir tinklų kūrimo galimybės bei mokymai,
skirti būtent įmonei valdyti.

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Mokymasis sėkmei

Skaitykite daugiau 
BŪDINGI
ŠALIAI
PASIEKI-
MAI

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=564&langId=en&portraitId=0226&vl=es
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=564&langId=en&portraitId=0226&vl=es


„Erasmus jauniesiems verslininkams“ programa

Nelly Davtyan yra kilusi iš Armėnijos, ji yra IT verslininkė ir „Erasmus jauniesiems
verslininkams“ programos dėka jai pavyko savo mažą startuolį paversti tvariai
augančiu verslu.
2016 m. ji buvo jauna moteris iš mažos šalies ir turėjo daug idėjų, kaip pradėti
savo verslą turint tik nedidelę pinigų sumą banke ir daug motyvacijos tai
padaryti. Pradėdama verslą kaip IT verslininkė ji susidūrė su daugybe sunkumų,
nes Armėnijoje moterų verslumas nėra skatinamas ir remiamas. Pirmasis jos
produktas buvo kelionių programa „Busticks“, padedanti žmonėms rasti keliones
internete. Ji suprato, kad jai trūko patarimų kaip būnant verslininke moterimi
valdyti savo verslą. 

Draugė jai papasakojo apie „Erasmus jauniesiems verslininkams“ programą,
todėl ji kreipėsi į tarpininkų organizaciją, kuri padėjo pateikti dalyvavimo
programoje paraišką ir išvykti 3 mėnesiams į Maltą. Priimančiąja verslininke ji
pasirinko Angele Giuliano iš Maltos, nes ši turėjo 20 metų patirtį turinčią IT
įmonę. Ji net neįsivaizdavo, kaip ši programa pakeis jos gyvenimą. Po 1 mėnesio
kartu jos pradėjo kurti edukacines programas, kurios Nelly buvo naujos, ir ji
suprato, kad tai yra nauja sritis, kuri ją domina, tad grįžusi iš Maltos sukūrė
internetinę šachmatų mokymosi platformą vaikams, turintiems klausos negalią.

Šioje programoje įgijusi didžiulės patirties Nelly suprato, kad galėtų tapti
priimančiąja verslininke ir suteikti galimybę kitiems jauniems žmonėms bei
skatinti jaunas moteris iš mažų šalių, tokias kaip ir ji pati, tapti verslininkėmis. 
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https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/videos.php?vid=SHaTDEtOZJU


„Erasmus +“ praktika - Leonardo da Vinci.

Enrica studijavusi konservatorijoje netoli Romos „L. Refice” di Frosinone
kompoziciją, harmoniją, kontrapunktą ir fortepijoną“, persikėlė į Londoną baigti
magistro laipsnio Karališkame muzikos koledže. Ji pasiliko ir buvo priimta atlikti
stažuotę (kaip dalį programos, anksčiau vadintos Leonardo da Vinci).

Šios tarptautinės patirties metu ji tobulino mokytojos kompetencijas ir
gebėjimus. Baigusi praktiką Enrica sužinojo, apie laisvą mokytojo vietą, ir buvo
priimta į darbą. Praėjus keleriems metams, Enrica yra ne tik universiteto
profesorė, bet ir sukūrė garso takelius daugeliui apdovanojimų pelniusių
nepriklausomų filmų, dokumentinių filmų, animacijos ir televizijos reklamų. Visai
neseniai ji dirbo prie 2017 metų filmo „Gyvenimas“, kuriame vaidino Jake
Gyllenhaal ir Rebecca Ferguson.

Kai Erica kreipėsi dėl dėstytojos pareigų, ji manė, kad yra „nepaprastai jauna
profesorės darbui“, tačiau Erica vis tiek gavo darbą. 
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LIFT (Panašumo, Integracijos, Visiško užimtumo, Mokymo) projektas yra
finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

Éva yra kilusi iš Szekszárdo Vengrijoje ir nuo pat gimimo buvo beveik visiškai
kurčia. Jos neįgalumo būklė trukdė vystytis profesinei karjerai, ji susidūrė su
kliūtimis, dėl kurių užstrigo nekvalifikuotame darbe. Évos karjera nepajudėjo, kol
jos gyvenime neatsirado Europos socialinio fondo remiami maisto gaminimo
kursai.

Éva patyrė proveržį, kai sudalyvavo projekte LIFT (Panašumas, Integracija,
Visiškas užimtumas, Mokymas) projektą, kurį 2006 m. pradėjo Mėlynųjų paukščių
fondas. LIFT tikslas - padėti jauniems žmonėms, turintiems žemą išsilavinimą ir
negalią, įgyti naujų įgūdžių, kurių pagalba būtų lengviau susirasti darbą. 
Éva užsiregistravo į maisto gaminimo kursus kaip viena iš 16 besimokančiųjų (dar
20 mokėsi statybų įgūdžių). Mokymai truko metus ir visą šį laiką iš projekto
biudžeto ji gavo atlyginimą.
2007 m. Eva įgijo virėjos kvalifikaciją ir įsidarbino „Ízlelő“ - šeimai pritaikytame
restorane, kurį taip pat valdo Fondas. Prie jos prisijungė šeši jos kurso kolegos,
kurie gamina maistą, plauna indus ir aptarnauja klientus.
Saldumynai yra Évos specialybė - ji mėgsta gaminti blynus, taip pat štrudelius bei
sūrio pyragus. Tai labai skiriasi nuo jos pirmojo nekvalifikuoto darbo, sauskelnių
siuvimo gamykloje. 
Mokymai suteikė Evai gebėjimų, kurių jai reikėjo, kad gautų puikų darbą vietos
restorane.

Restorano darbas suteikia patikimas papildomas pajamas Évai ir jos vyrui
Zoltanui, o tai leido jiems įgyvendinti savo svajonę įsigyti nuosavą būstą. Jie 2008
m. persikėlė į savo namus už Szekszárdo ir mėgaujasi iššūkiu atnaujindami šią
nuosavybę. 
Éva jaučiasi laiminga radusi restoraną „Ízlelő“. "Visoje Vengrijoje yra žmonių su
negalia, kurie norėtų dirbti tokioje vietoje", - pabrėžia ji. „Šią Idėją reikėtų
pakartoti. Mes neprieštarautume - būtume tikrai laimingi! “
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„Slama“ grupė, remiama Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko finansuojamos
„Agroverslo patarimų“ programos.

„Slama“ yra šeimos iš Kairuano, Tuniso verslas. Šeima augina alyvuoges nuo
1930-ųjų metų. Kairuano regione auga ypatingi alyvmedžiai, iš jų išgaunamas
aukštos kokybės alyvuogių aliejus. Tradiciškai aliejus naudojamas keliems
dalykams: kai kurie jį naudoja plaukams ir kosuliui; žmonės, kenčiantys nuo
reumato, juo trina kelius.

Europos Sąjungos finansuojama ERPB programa „Patarimai žemės ūkio verslui“
padėjo „Slama“ šeimos verslui tapti konkurencingesniu tarptautinėje rinkoje.
Dalyvavimo šioje programoje dėka, dabar „Slama“ kasmet pagamina 3300 tonų
alyvuogių aliejaus.
„Slama“ grupė paįvairino veiklos sritį įtraukdama kelis skirtingus produktus
(ledus, sviestą ir kt.), atidarydama daugiau nei 165 prekybos centrų, kuriuose
dirba 4 000 tunisiečių, bei užsiimdama eksportu į ES, Šiaurės Ameriką, Kiniją bei
Rusiją.

Jie pasiekė tašką, kai verslas buvo sėkmingas, bet turėjo žengti sekantį žingsnį ir
pažvelgti į tarptautinę rinką.
Tarptautiniai patarėjai suteikė paramą, kuri padėjo „Slamai“ augti. Jie pakeitė
verslo valdymo metodus taip pat visą grupės valdymo organizavimą ir šių
veiksmų dėka verslas tapo našesnis bei skaidresnis. Jų ateinančių metų ambicijos
- perėjimas nuo vietinio Tuniso iki tarptautinio ir didesnio regioninio bei aukšto
lygio žaidėjo

www.mega .bupnet .eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Padėti Tuniso „Slama“ grupei augti

Žiūrėkite vaizdo įrašą

BŪDINGI
ŠALIAI
PASIEKI-
MAI

https://www.youtube.com/watch?v=7l3n2-IWWZw


AUSTRIA

Jaunimo organizacijos „Patria“ Jaunimo centras „Vartai“ organizuoja patyriminius
žygius jaunimui pagal programą „Palydėta paauglystė“, kuri yra finansuojama
Europos socialinio fondo lėšomis. Kazlų Rūdos miškuose 2017 m. vasarą
vykusiame patyriminiame žygyje dalyvavo 9 jaunuoliai kartu su atviro jaunimo
centro „Vartai“ koordinatorėmis, socialinėmis darbuotojomis. Patyriminio žygio
terapija skirta ugdyti pozityvų jaunimo elgesį bei pasitikėjimą savimi. Patyriminio
mokymo principai remiasi stipriųjų pusių perspektyva, ekologinės psichologijos
idėjomis. 
Šio žygio metu jaunuoliai buvo skatinami savarankiškai ir grupėje priimti
sprendimus, tuo tarpu vadovai šiuos procesus padėjo moderuoti ir reflektuoti. Jo
metu buvo sukurtos tokios sąlygas, kurioms esant jaunuoliai galėjo saugiai
eksperimentuoti, mokytis prisiimti atsakomybę už savo veiksmus bei
sprendimus. 
Žygio metu jaunuoliai turėjo palikti komforto zoną, o tai padeda atpažinti savo
reakcijas į skirtingas situacijas bei atrasti stiprybės.
Patyriminiai žygiai jaunimui organizuojami Europos socialinio fondo lėšomis
padeda paaugliams įgyti pasitikėjimo savo jėgomis, savarankiškumo, formuotis
komandinio darbo įgūdžiams, o tai yra ypač svarbu žengiant į suaugusiųjų
pasaulį. Nors žygis jaunuoliams nieko nekainuoja, dalyvių skaičius yra ribotas,
nes renkamos mažesnės grupelės, tad gali pakliūti ne visi norintieji. Taip pat
žygis reikalauja ištvermės, fizinių jėgų, paliekama komforto zona gyvenant lauko
sąlygomis, tad kai kuriems jaunuoliams tai gali tapti tikru iššūkiu.
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ES finansuojamas projektas “Aktyvūs ir reikalingi” skirtas spręsti socialinėje
atskirtyje esančių asmenų nedarbo problemą bei padėti jiems tapti aktyviais
darbo rinkos dalyviais. 

Negalią turinti Povilė aktyviai ieškojo darbo bei savirealizacijos. Nors ir buvo
įgijusi dvi specialybes, ieškantis darbo ji susidūrė su sunkumais, einant į darbo
pokalbius dažnai darbdaviai vos ją pamatę parodydavo duris. Dalyvavimas
projekte “Aktyvūs ir reikalingi” padėjo atverti duris į darbo rinką, ji buvo priimta į
socialinę įmonę, restoraną “Pirmas blynas”, kuriame sukurtos darbo vietos
neįgaliesiems. 

Iš pradžių Povilei dirbti buvo sunku, nelabai sekėsi pritapti ir bendrauti su
nepažįstamais žmonėmis, nešioti užsakymus, nes dažnai dėl negalios
išlaistydavo kavą, tačiau turėdama pakankamai užsispyrimo ji praktikavosi namie
ir dabar atlieka įvairias užduotis – dirba kasos aparatu, nešioja užsakymus, dirba
prie baro. Kartais vadovas palieka ją atsakingą už visą komandą ir ji prižiūri kitų
kolegų darbą.

Darbas “Pirmame blyne” padėjo Povilei įgyvendinti svajonę dalyvauti terapijoje su
delfinais. Sutaupytus arbatpinigius bei atlyginimą ji skyrė šiai svajonei bei
džiaugiasi įspūdžiais. 

ES finansuojamas projektas “Aktyvūs ir reikalingi” suteikia progą socialinėje
atskirtyje esantiems žmonėms integruotis į visuomenę ir darbo rinką bei
pasijausti pilnaverčiais nariais. Povilės istorija puikus to pavyzdys. Dalyvaudama
šiame projekte bei įsidarbinusi ji turėjo galimybę pasijausti “kaip visi” bei
įgyvendinti svajones. 
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