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Europos Sąjunga – unikali 27 Europos Sąjungos valstybių narių partnerystė. Europos Sąjungos 
kūrimasis siejamas su 1950 m. gegužės 9 d. tuometinio Prancūzijos užsienio reikalų ministro 
Roberto Schumano pasiūlymu kartu valdyti anglių ir plieno gamybą, kad nė viena šalis nega-
lėtų slaptai ginkluotis prieš kitas valstybes. Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga, šiandien 
Europos Sąjunga veikia įvairiose politikos srityse: nuo klimato ir aplinkos iki migracijos ir teisin-
gumo. Europos Sąjungos šalys bendromis jėgomis kuria geresnę ateitį.

Bendros Europos Sąjungos šalių vertybės yra tos pačios ir jos turi būti gerbiamos visoje Euro-
pos Sąjungoje. Viena pagrindinių vertybių – demokratija, kurią papildo ir tokios vertybės kaip 
pagarba žmogaus teisėms, laisvė, lygybė bei kitos vertybės, surašytos Lisabonos sutartyje. 
ES valstybės praturtina Europos Sąjungą tik joms būdingomis ypatybėmis: nuo mokslo atra-
dimų iki gamtos paveldo, nuo sporto pasiekimų iki skirtingų tradicijų puoselėjimo. „Vienybė 
įvairovėje” – Europos Sąjungos šūkis, pirmą kartą pradėtas naudoti 2000 metais. 

2022 m. – Europos jaunimo metai, skirti atkreipti dėmesį į Europos jaunimo svarbą kuriant ge-
resnę – žalesnę, įtraukesnę ir skaitmeninę – ateitį. Taip pat primenama ir supažindinama, kiek 
daug ir įvairių galimybių suteikiama jaunimui per įvairias Europos Sąjungos iniciatyvas: nuo 
savanorystės iki kelionių po Europos Sąjungą traukiniais, nuo studijų mainų iki paramos niekur 
nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, kad pavyktų sklandžiau patekti į darbo rinką ES.
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https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/eu-me_lt
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_lt
https://europa.eu/youth/home_lt
https://europa.eu/youth/home_lt
https://www.youtube.com/watch?v=q28LIGXMJow&list=PLg7mb7Zx9FAqYD5V-lOua0pfTttO6pqnv
https://www.youtube.com/watch?v=q28LIGXMJow&list=PLg7mb7Zx9FAqYD5V-lOua0pfTttO6pqnv
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/eu-whats-it-all-about_lt
https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_lt
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_lt
https://europa.eu/youth/eu-initiatives_lt
https://europa.eu/youth/eu-initiatives_lt
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_lt
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_lt
https://learning-corner.learning.europa.eu/content-temporarily-offline_lt#/dashboard
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/aims-and-values_lt
https://europa.eu/european-union/about-eu/what-the-eu-does-for-its-citizens_lt


Europos žaliojo kurso įgyvendinimas

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa
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Iki 2050 metų Europa siekia tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Europos ža-
liasis kursas prisidės prie to, kad ES taptų modernia, efektyviai išteklius naudojančia ir konku-
rencinga ekonomika, užtikrindamas, kad grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų 
lygus nuliui (iki 2050 m.), ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo ir nebūtų 
nuošalyje paliktas nė vienas žmogus ir nė viena vietovė.

Europa siekia į žmogų orientuotos, tvarios ir klestinčios skaitmeninės ateities, kurioje įmonės ir 
žmonės turėtų daugiau galių. Skaitmeniniai sprendimai taip pat nepaprastai svarbūs kovojant 
su klimato kaita ir pereinant prie žaliosios ekonomikos. Šis dešimtmetis yra Europos skaitmeni-
nis dešimtmetis, kurio vizija apima keturis pagrindinius aspektus: įgūdžius, įmonių skaitmeninę 
transformaciją, viešųjų paslaugų skaitmenizaciją ir saugią bei tvarią skaitmeninę infrastruktūrą.

Vaizdo įrašas: Europos žaliasis kursas
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Vaizdo įrašas: prie skaitmeninio amžiaus  
prisitaikiusi Europa
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ateities formavimas Skaitmeniniai tyrinėtojai (animacinis serialas)

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206619
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-206619
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_lt
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207813
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-207813
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_lt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_lt
https://europa.eu/learning-corner/digital-explorers-cartoon-series_lt

