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Flash Eurobarometer 256
(Europeans’ attitudes towards the issue
of sustainable consumption and production)
Country Specific Questionnaire
Lithuania

FLASH ‐ 256
“SUSTAINABLE CONSUMPTION &
PRODUCTION”
Q1. Apskritai kalbant, ar Jūs pakankamai žinote apie produktų, kuriuos Jūs perkate ir
naudojate, poveikį aplinkai?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
-

Aš apie tai žinau viską .............................................................................................. 4

-

Aš žinau apie pačius svarbiausius poveikius ............................................................ 3

-

Aš apie tai žinau mažai ............................................................................................. 2

-

Aš nieko apie tai nežinau.......................................................................................... 1

-

[N/N] ........................................................................................................................ 9

Q2. Prašau pasakyti apie kiekvieną dalyką, ar jis yra svarbus, kai Jūs sprendžiate, kokius
produktus pirkti? Labai svarbus, greičiau svarbus, nelabai svarbus, visiškai nesvarbus.
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
- Labai svarbus ............................................4
- Greičiau svarbus........................................3
- Greičiau nesvarbus ....................................2
- Visiškai nesvarbus.....................................1
- [N/N] .........................................................9

A. Produkto poveikis aplinkai

43219

B. Produkto kaina

43219

C. Produkto kokybė

43219

D. Produkto pavadinimas, prekės ženklas

43219

Q3. Kai kurie produktai yra su aplinkosauginiais ženklais, patvirtinančiais, kad jie yra
palankūs aplinkai Kuris iš šių teiginių Jus apibūdina geriausiai?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]

- Aplinkosauginiai ženklai man yra svarbūs, sprendžiant apie pirkinius .......................... 1
- Aplinkosauginiai ženklai man nėra svarbūs, sprendžiant apie pirkinius ........................ 2
- Aš niekada neskaitau etikečių ......................................................................................... 3
- [N/N] ................................................................................................................................ 9

Q4. Aplinkosauginės etiketės turi būti trumpos. Prašau pasakyti, kuris aplinkosauginės
informacijos aspektas iš išvardytų yra svarbiausias ir turėtų būti ant etiketės?
[SKAITYTI – KEISTI EILIŠKUMĄ – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Patvirtinimas, kad produktas yra iš aplinkai palankaus šaltinio .................................. 1
- Patvirtinimas, kad pakuotė yra eko-palanki ................................................................. 2
- Bendras išmetamų šiltnamio dujų kiekis sukeltas šio produkto ................................... 3
- Produkto perdirbimo ar pakartotinio panaudojimo galimybės ..................................... 4
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

Bendras išmetamų šiltnamio dujų kiekis, kurį tieiogiai ar netiesiogiai pagamina
produktas yra vadinamas anglies pėdsaku. Juo matuojamas poveikis aplinkai,
apimantis produkto gamybą, pardavimą bei naudojimą, ir ypatingai klimato
kaitai (PERSKAITYTI PRIEŠ Q5)
Q5. Ar etiketė, nurodanti produkto anglies pėdsaką, ateityje turėtų būti privaloma?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Taip............................................................................................................................... 1
- Ne, tai turėtų būti daroma savanoriškumo pagrindu ..................................................... 2
- Manęs nedomina anglies pėdsakas ............................................................................... 3
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

Q6. Kaip mažmeninės prekybos atstovai galėtų geriausiai prisidėti propaguojant aplinkai
palankesnius produktus?
[SKAITYTI – KEISTI EILIŠKUMĄ – TIK VIENAS ATSAKYMAS]

- Geriau informuoti vartotojus ........................................................................................ 1
- Savo parduotuvėse rengti nuolatines reklamines akcijas, sutelkiančias dėmesį į
aplinkai palankesnius produktus.................................................................................. 2
- Savo parduotuvėse turėti tik aplinkai palankiems produktams skirtą žaliąjį kampelį .. 3
- Padidinti aplinkai palankesnių produktų pastebimumą lentynose ............................... 4
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

Q7. Kokią mokesčių tvarką valdžia turėtų įvesti tam, kad tai skatintų aplinkai palankesnius
produktus ...?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- … sumažinti mokesčius labiau aplinkai palankiems produktams ................................ 1
- … padidinti mokesčius aplinką žalojantiems produktams........................................... 2
- … vienų ir kitų derinys................................................................................................. 3
- [Įvesti mokesčius, skatinančius aplinkai palankesnius produktus nėra gera idėja]....... 4
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

Q8. Jūsų manymu, kuris iš šių veiksmų turėtų didžiausią įtaką aplinkos problemų
sprendimui?

[Interviueriui, jeigu respondentas klaustų: “ apie mažiau taršos keliančias
transporto rūšis” paaiškinti, kad tai transportas nekeliantis taršos ar
keliantis mažiau taršos (pvz. išmeta mažesnį kiekį šiltnamio dujų, naudoja
atsinaujinančius energijos šaltinius ir pan.) taip skatinančios tvarųjį
vystymąsi bei padedančios kovoje prieš klimato kaitą. Pavyzdžiai iš
kasdienio gyvenimo: vietoj skrydžio lėktuvu pasirinkti traukinį, važiuoti į
darbą dviračiu ar viešuoju transportu vietoje automobilio, ar pasiimti
pakeleivius.]
[SKAITYTI – KEISTI EILIŠKUMĄ – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Pirkti produktus pagamintus ekologiškai palankios gamybos būdu ............................. 1
- Pirkti energiją tausojančius buities prietaisus ............................................................... 2
- Stengtis vartoti mažiau vandens ................................................................................... 3
- Minimizuoti atliekų kiekį ir perdirbti ........................................................................... 4
- Mažiau keliauti bei naudotis mažiau taršos skleidžiančiomis transporto priemonėmis 5
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

ES eko‐ženklas (Gėlė) tai ženklinimas, kuris padeda Europos vartotojams
atskirti žalesnius, palankesnius aplinkai produktus bei paslaugas (PERSKAITYTI
PRIEŠ Q9)
Q9. Ar Jums žinoma Gėlė, ES Eko‐ženklo simbolis?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Aš esu matęs/čiusi ar girdėjęs/usi ir aš esu pirkęs/usi produktus su šiuo ženklu.............. 1
- Aš esu matęs/čiusi ar girdėjęs/usi, tačiau aš nesu pirkęs/usi produktų su šiuo ženklu ..... 2
- Aš niekada nesu matęs/čiusi ar girdėjęs/usi apie tai......................................................... 3
- [N/N] ................................................................................................................................ 9

Q10. Ar Jūs pasitikite gamintojų pareiškimais apie jų gaminamų produktų aplinkosaugines
eksploatacines savybes?

[INTERVIUERIUI: “aplinkosauginės eksploatacinės produkto savybės” =
kokį teigiamą (ar neigiamą) poveikį produktas daro aplinkai. Tai apima
produkto ekologiškumą/anglies pėdsaką, gamybos, paskirstymo,
pardavimo ir naudojimo palankumą aplinkai bei jo pakartotino
panaudojimo/perdirbimo galimybę.]
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
-Visiškai pasitikiu ........................................................................................................... 4
-Greičiau pasitikiu........................................................................................................... 3
-Greičiau nepasitikiu....................................................................................................... 2
-Visiškai nepasitikiu ....................................................................................................... 1
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

Q11. Kuris teiginys geriausiai atspindi Jūsų nuomonę apie dabartinius kompanijų
pranešimus apie jų aplinkosauginę ir socialinę veiklą
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Aš pasitikiu kompanijų pranėšimais apie jų aplinkosauginę ir socialinę veiklą ........... 1
- Aš nepasitikiu kompanijų pranėšimais apie jų aplinkosauginę ir socialinę veiklą ....... 2
- Manęs nedomina kompanijų pranešimai apie jų aplinkosauginę ir socialinę veiklą .... 3
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

Q12. Kai Jūs perkate prietaisus, kuriems reikia elektros (pvz. televizorius ar kompiuterius)
arba kurą (katilams, automobiliams). ar Jūs atsižvelgiate į tai, ar jie yra
tausojantys energiją? Energiją tausojantis produktas yra toks, kuris gali atlikti tą
patį veiksmą tik su mažesnėmis energijos sąnaudomis nei kitas
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
-Visada............................................................................................................................ 4
-Dažniausiai .................................................................................................................... 3
-Retai............................................................................................................................... 2
-Beveik niekada .............................................................................................................. 1
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

Q13.

Europos Sąjunga pateikė pasiūlymą mažmeninės prekybos atstovams sudaryti
savanorišką aplinkosauginio elgesio kodeksą. Kuri nuomonė artimesnė Jūsų
požiūriui?
[SKAITYTI – TIK VIENAS ATSAKYMAS]
- Aš manau, tai gera idėja ............................................................................................... 3
- Mažmeninės prekybos atstovai jau ir taip daro daug aplinkosaugos labui ir
savanoriškas elgesio kodeksas nereikalingas .............................................................. 2
- Geriau vadovautis privalomais įstatymais nei savanorišku elgesio kodeksu................ 1
- [N/N] ............................................................................................................................ 9

D1.

Lytis
[NEKLAUSTI ‐ PAŽYMĖKITE TINKAMĄ ATSAKYMĄ]

D2.

D3.

‐

[1] Vyras

‐

[2] Moteris

Kiek Jums metų?
‐

[_][_] metų

‐

[00] [ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

Kiek Jums buvo metų, kai Jūs baigėte mokslus dieniniame skyriuje?
[ĮRAŠYKITE AMŽIŲ, KADA RESPONDENTAS PABAIGĖ MOKSLUS]
‐

[_][_] ...................................................................................................... metų

‐

[ 0 0 ] .................................................. [TEBESIMOKO DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 0 1 ] .......................................[NIEKADA NESIMOKĖ DIENINIAME SKYRIUJE]

‐

[ 9 9 ] ...........................................................................[ATSISAKĖ/NEATSAKĖ]

D4.

Kalbant apie Jūsų dabartinį užsiėmimą, Jūs esate pats sau darbdavys, samdomas
darbuotojas, darbininkas ar nedirbate? Ar tai reiškia, kad Jūs esate...
[JEIGU RESPONDENTAS NURODĖ SAVO UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI ATITINKAMUS
ATSAKYMŲ VARIANTUS]
- Pats sau darbdavys
Æ i.e. :

- ūkininkas, miškininkas, žvejys ........................................................................... 11
- parduotuvės savininkas, amatininkas................................................................ 12
- specialistas (teisininkas, medikas, finansininkas, architektas,...)...................... 13
- kompanijos vadovas .......................................................................................... 14
- kita...................................................................................................................... 15

- Samdomas Darbuotojas
Æ i.e. :

- specialistas (samdomas gydytojas, teisininkas, finansininkas,
architektas) ....................................................................................................... 21
- vadovaujantis darbuotojas, direktorius arba aukščiausio kygio
vadovas ............................................................................................................ 22
- vidutinio lygio vadovas ....................................................................................... 23
- Valstybės tarnautojas......................................................................................... 24
- biuro tarnautojas ................................................................................................ 25
- kitas samdomas darbuotojas (pardavėjas, medicinos sesuo, t.t. ...) ................ 26
- kita...................................................................................................................... 27

- Darbininkas
Æ i.e. :
- darbų vykdytojas/brigadininkas (meistras, t.t. ...) ............................................. 31
- Darbininkas ........................................................................................................ 32
- nekvalifikuotas darbininkas................................................................................ 33
- kita...................................................................................................................... 34
- nedirbate
Æ i.e. :

- namų šeimininkė (-as)........................................................................................ 41
- mokosi (dieniniame skyriuje) ............................................................................. 42
- pensininkas ....................................................................................................... 43
- ieško darbo......................................................................................................... 44
- kita...................................................................................................................... 45

- [Atsisakė]............................................................................................................................. 99

D6.

Ar Jūs gyvenate...?
‐

Sostinė ..........................................................................................................1

‐

Kitas miestas.................................................................................................2

‐

kaimas...........................................................................................................3

‐

[Atsisakė] ......................................................................................................9

