
Klausimai Žaliajai knygai 

 

1. Kaip sveiko ir aktyvaus senėjimo politika gali būti skatinama nuo mažens ir per visą gyvenimą? 

Kaip užtikrinti ilgesnę vaikų ir jaunimo gyvenimo trukmę?  Kokią paramą ES gali suteikti valstybėms 

narėms? 

 

 2. Kokios yra svarbiausios kliūtys mokytis visą gyvenimą? Kuriame gyvenimo etape svarbiausia 

pašalinti šias kliūtis? Kaip reikėtų tai spręsti kaimo ir atokiose vietovėse? 

 

3. Į kokias novatoriškas politikos priemones, skirtas vyresnio amžiaus darbuotojų dalyvavimui darbo 

rinkoje pagerinti, reikėtų atsižvelgti atidžiau?  

 

4. Ar reikia daugiau politikų įsitraukimo ir veiksmų ES lygmeniu, kurie remtų vyresnio amžiaus 

verslumą? Kokio tipo parama reikalinga ES lygmeniu ir kaip galime remtis sėkmingais jaunų ir 

vyresnių verslininkų socialinių inovacijų pavyzdžiais?  

 

5. Kaip ES politika gali padėti mažiau išsivysčiusiems regionams ir kaimo vietovėms valdyti senėjimą 

ir gyventojų skaičiaus mažėjimą? Kaip ES teritorijose, kurias paveikė dvigubas gyventojų skaičiaus 

mažėjimas ir senėjimo problemos, galima geriau panaudoti sidabrinę ekonomiką? 

 

6. Kaip būtų galima geriau remti pagyvenusių žmonių savanorystę ir kartų mokymąsi, taip pat ir 

tarpvalstybiniu mastu, siekiant skatinti dalijimąsi žiniomis ir pilietinį įsitraukimą? Kokį vaidmenį 

skaitmeninė platforma ar kitos iniciatyvos galėtų atlikti ES lygmeniu ir kam tokios iniciatyvos turėtų 

būti skirtos? Kaip jaunimo savanorišką veiklą kartu su vyresnio amžiaus žmonėmis ir jų link būtų 

galima sujungti į skirtingų kartų iniciatyvas?  

 

7. Kokias paslaugas ir palankią aplinką reikėtų sukurti ar patobulinti, kad būtų užtikrinta pagyvenusių 

žmonių autonomija, nepriklausomumas ir teisės bei sudarytos sąlygos jiems dalyvauti visuomenėje?  

 

8. Kaip ES gali remti pažeidžiamus vyresnio amžiaus žmones, kurie negali ginti savo finansinių ir 

asmeninių interesų, ypač tarpvalstybinėse situacijose?  

 

9. Kaip ES gali remti valstybių narių pastangas užtikrinti daugiau teisingumo socialinės apsaugos 

sistemose visoms kartoms, visose lyčių, amžiaus ir pajamų grupėse, užtikrinant, kad jos išliktų 

fiskališkai pagrįstos?  

 

10. Kaip galima sumažinti skurdo riziką senatvėje ir kaip ją spręsti?  

 

11. Kaip mes galime užtikrinti pakankamas pensijas toms  moterims, kurios ilgą darbo laiką praleidžia 

neatlygintinai (dažnai teikiamos priežiūros paslaugos)?  

 

12. Kokį vaidmenį papildomos pensijos galėtų atlikti užtikrinant tinkamas pensijas? Kaip tai būtų 

galima išplėsti visoje ES ir koks būtų ES vaidmuo šiame procese?  

 

13. Kaip ES gali remti valstybių narių pastangas suderinti tinkamą ir prieinamą sveikatos priežiūros 

ir ilgalaikės priežiūros aprėptį su fiskaliniu ir finansiniu tvarumu?  

 



14. Kaip ES galėtų padėti valstybėms narėms spręsti bendras ilgalaikės priežiūros problemas? Kokių 

tikslų ir priemonių reikėtų siekti įgyvendinant ES politikos sistemą, sprendžiant tokias problemas 

kaip prieinamumas, kokybė, įperkamumas ar darbo sąlygos? Į ką reikėtų atsižvelgti mažo gyventojų 

tankumo vietovėse?  

 

15. Kaip vyresnio amžiaus žmonės gali pasinaudoti mobilumo ir sveikatos paslaugų skaitmeninimo 

nauda? Kaip galima pagerinti vyresnio amžiaus žmonių viešojo transporto prieinamumą ir saugumą, 

ypač kaimo ir atokiose vietovėse?  
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6. Ar, formuojant politiką, pakankamai žinomos vienišumo  priežastys ir  padariniai? Kokių veiksmų 

būtų galima imtis, norint išvengti vienišumo ir socialinės izoliacijos tarp vyresnio amžiaus žmonių? 

Kokią paramą gali suteikti ES?  

 

17. Kokie senėjančios visuomenės problemų sprendimai/priemonės gali pagerinti įvairių kartų 

gyvenimą planuojant miestą ir kaimą? Kaip tai būtų galima geriau panaudoti? 

 


