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Flash Eurobarometer 263
(The Internal Market: Awareness - Perceptions - Impacts)
Country Specific Questionnaire
Lithuania

SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. Kas Jums ateina į galvą, kai girdite žodžius “Europos Sąjungos vidaus rinka”?
[TIKSLIAI PARAŠYTI RESPONDENTO ATSAKYMĄ]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. Ar jūs kada nors dirbote ar šiuo metu dirbate kitoje Europos Sąjungos valstybeje narėje, ne savo
gimtinėje, t.y. ne toje šalyje, kurioje pragyvenote didžiausią dalį savo gyvenimo?
[Papildoma informacija interviuerių dėmesiui: Sakydami dirbti, mes turime galvoje pvz.
darbą ilgesnį laikotarpį, ne mažiau nei 6 mėnesius ar daugiau kitoje šalyje esančioje
kompanijoje. Verslo kelionės ar traumpalaikės komandiruotės iš jūsų darbovietės į kitą
valstybę ES narę nesiskaito]
[TIK VIENAS ATSAKYMAS]
Taip, teko dirbti anksčiau................................................................................................ 1
Taip, aš šiuo metu dirbu.................................................................................................. 2
Ne.................................................................................................................................... 3
[N/N] .............................................................................................................................. 9

IF Q2a = 3 OR 9. ELSE GO TO Q3a
Q2b. Ar Jūs galvojate apie galimybę dirbti kitoje ES narėje valstybėje?
[Papildoma informacija interviuerių dėmesiui: Sakydami dirbti, mes turime galvoje pvz.
darbą ilgesnį laikotarpį, ne mažiau nei 6 mėnesius ar daugiau kitoje šalyje esančioje
kompanijoje. Verslo kelionės ar traumpalaikės komandiruotės iš jūsų darbovietės į kitą
valstybę ES narę nesiskaito]
[TIK VIENAS ATSAKYMAS]

1/12

Taip. ................................................................................................................................ 1
Ne, nes manęs tai nedomina. .......................................................................................... 2
Ne, nes tam yra per daug kliūčių..................................................................................... 3
[N/N] .............................................................................................................................. 9

Q3a. Kalbant apie darbą kitoje ES valstybėje narėje, kuris veiksnys [priklausomai nuo atsakymo į Q2
klausimą] , Jūsų manymu, yra / būtų svarbiausia kliūtimi Jums?
[Atviras klausimas su atsakymų variantais, PAŽYMĖTI TIK VIENĄ ATSAKYMĄ]
Kalbos barjeras.............................................................................................................. 01
Kultūriniai skirtumai..................................................................................................... 02
Didelė biurokratija ........................................................................................................ 03
Šeimyninės aplinkybės.................................................................................................. 04
Mokesčių klausimai ...................................................................................................... 05
Neįstengčiau pragyventi kitoje ES narėje valstybėje .................................................... 06
Nerimas, kad nebus pripažinta išsimokslinimo ar profesinė kvalifikacija .................... 07
Informacijos trūkumas apie galimybes ......................................................................... 08
Sunkumai susirasti tinkamą darbą................................................................................. 09
Nerimas dėl to, kad kitur prastesnis socialinės apsaugos lygis (turint omenyje pensijas, sveikatos
apsaugą, nedarbą ir pan.)............................................................................................... 10
Nėra jokių kliūčių ......................................................................................................... 11
Kita, Prašau patikslinti: ................................................................................................. 12
[N/N] ............................................................................................................................ 99

Q3b. O kokia yra antra svarbiausia kliūtis?
[Atviras klausimas su atsakymų variantais, PAŽYMĖTI TIK VIENĄ ATSAKYMĄ]
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Kalbos barjeras.............................................................................................................. 01
Kultūriniai skirtumai..................................................................................................... 02
Didelė biurokratija ........................................................................................................ 03
Šeimyninės aplinkybės.................................................................................................. 04
Mokesčių klausimai ...................................................................................................... 05
Neįstengčiau pragyventi kitoje ES narėje valstybėje .................................................... 06
Nerimas, kad nebus pripažinta išsimokslinimo ar profesinė kvalifikacija .................... 07
Informacijos trūkumas apie galimybes ......................................................................... 08
Sunkumai susirasti tinkamą darbą................................................................................. 09
Nerimas dėl to, kad kitur prastesnis socialinės apsaugos lygis (turint omenyje pensijas, sveikatos
apsaugą, nedarbą ir pan.)............................................................................................... 10
Nėra jokių kliūčių ......................................................................................................... 11
Kita, Prašau patikslinti: ................................................................................................. 12
[N/N] ............................................................................................................................ 99

Q4. Atsižvelgiant į tai, ką Jūs žinote, ar Jūsų manymu, gydytojams ir slaugytojoms leidžiama dirbti
pagal savo specialybę Europos Sąjungos valstybėje narėje, jei kvalifikacija įgyta ne toje šalyje
?
[Papildoma informacija interviuerių dėmesiui: Čia turima galvoje situacija, kai gydytojai arba
slaugytojos profesiją įgyja vienoje šalyje, o po to išvyksta į kitą šalį ir ten teikia savo
paslaugas. Mes neturime galvoje situacijų, pvz., kad gydytojas, dirbdamas vienoje šalyje,
gavęs iškvietimą, teikia savo paslaugas kitose šalyse]
[SKAITYTI]
- Taip, ir gydytojams, ir slaugėms leidžiama dirbti..................1
- Slaugėms leidžiama, gydytojams ne ......................................2
- Gydytojams leidžiama, slaugėms ne......................................3
- Neleidžiama nei gydytojams, nei slaugėms ...........................4
[N/N] ........................................................................................9

Q5a. Kai jūs naudojatės kirpėjo/os paslaugomis, ar jums svarbu, kokioje konkrečioje valstybėje ES
narėje jis/ji įgijo darbo patirtį?
Taip, darbo patirtį turėtų būti įgijęs Lietuvoje ......................................................1
Taip, darbo patirtį turėtų būti įgijęs tik kai kuriose konkrečiose valstybėse Europos
Sąjungos narėse.....................................................................................................2
Ne, darbo patirtis gali būti įgyta bet kurioje valstybėje ES narėje ........................3
[N/N] .....................................................................................................................9

Q5b. Ar jūs kada nors naudojotės kirpėjo/os paslaugomis žinodamas/a ar manydamas/a, kad jis/ji
darbo patirtį įgijo kitoje valstybėje ES narėje?
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Taip .......................................................................................................................1
Ne..........................................................................................................................2
[N/N] .....................................................................................................................9

Q6a. Kai jūs naudojatės gydytojo paslaugomis, ar jums svarbu, kokioje konkrečioje valstybėje ES narėje
jis/ji įgijo kvalifikaciją?
Taip, kvalifikaciją turėtų būti įgavęs Lietuvoje.....................................................1
Taip, kvalifikaciją turėtų būti įgavęs tik kai kuriose konkrečiose valstybėse Europos
Sąjungos narėse.....................................................................................................2
Ne, kvalifikacija gali būti įgyta bet kurioje valstybėje ES narėje..........................3
[N/N] .....................................................................................................................9

Q6b. Ar jūs kada nors naudojotės gydytojo paslaugomis žinodamas/a ar manydamas/a, kad jis/ji
profesiją įgijo kitoje ES valstybėje narėje?
Taip .......................................................................................................................1
Ne..........................................................................................................................2
[N/N] .....................................................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Atsižvelgiant į tai, ką Jūs žinote, ar Jūsų manymu, įmanoma, kad jūs galėtumėte pasamdyti kitoje
ES valstybėje narėje esančią kompaniją atlikti jums statybos ar renovacijos darbus Lietuvoje?
Taip ..........................................................................................1
Ne.............................................................................................2
[N/N] ........................................................................................9

Q8. Prašau pasakyti apie kiekvieną teiginį, kokiu laipsniu jūs su juo sutinkate ar nesutinkate.
Jei kompanija iš kitos ES valstybės narės įsteigs gamyklą netoli jūsų gyvenamos vietos, ar jūs visiškai
sutinkate, sutinkate, nesutinkate ar visiškai nesutinkate su tuo, kad:
[SKAITYTI – KEISTI SKAITYMO TVARKĄ ‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku........................................................................4
Sutinku .....................................................................................3
Nesutinku .................................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9

A … Tai sukurs naujas darbo vietas jūsų regiono žmonėms ............................................ 4 3 2 1 9
B … Tai jūsų regione sukurs naujas darbo vietas iš kitur atvykusiems žmonėms............. 4 3 2 1 9
C … tai paskatins gerovės ir ekonomikos augimą jūsų regione ........................................ 4 3 2 1 9
D … tai sudarys galimybes didėti atlyginimams visame jūsų regione .............................. 4 3 2 1 9
E … tai padidins konkurenciją tarp jūsų regione veikiančių kompanių ............................ 4 3 2 1 9

Q9. Prašau pasakyti apie kiekvieną teiginį, kokiu laipsniu jūs su juo sutinkate ar nesutinkate.
Jei jūsų regiono kompanija įsteigs gamyklą kitoje ES valstybėje narėje , ...
[SKAITYTI – KEISTI SKAITYMO TVARKĄ ‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku........................................................................4
Sutinku .....................................................................................3
Nesutinku .................................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9
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A … Tai sumažins užimtumo garantijas jūsų regione. ...................................................... 4 3 2 1 9
B … tai sudarys sąlygas didesnei gerovei ir ekonomikos augimui jūsų regione. .............. 4 3 2 1 9
C … tai sąlygos mažesnius atlyginimus jūsų regione apskritai. ........................................ 4 3 2 1 9
D … tai sąlygos didesnį nedarbą jūsų regione................................................................... 4 3 2 1 9
E … Tai sustiprins kompanijos poziciją............................................................................ 4 3 2 1 9

Q10. Lyginant su tuo, kas buvo prieš du metus, kaip jūs manote, ar DABAR yra didesnis ar mažesnis
gaminių pasirinkimas tokiose parduotuvėse?
[Papildoma informacija interviuerių dėmesiui: Čia kalbama tik apie produktų pasirinkimą
parduotuvėse, ne apie parduotuvių kiekį
Didesnis produktų pasirinkimas gali būti dėl didesnio siūlomų prekės ženklų kiekio, o taip pat
dėl didesnio to paties prekės ženklo modelių ar tipų kiekio]
[Papildoma informacija interviuerių dėmesiui: Kalbant apie elektronikos prekių parduotuves
mes turime galvoje parduotuves, kuriose parduodami televizoriai, DVD grotuvai, elektriniai
buitiniai prietaisai, kaip dulkių siurblys ir pan.]
Didesnis pasirinkimas ..............................................................3
Toks pat pasirinkimas ..............................................................2
Mažesnis pasirinkimas .............................................................1
[N/N] ........................................................................................9
A. Vaistinėse .................................................................................................. 3 2 1 9
B. Drabužių parduotuvėse .............................................................................. 3 2 1 9
C. Dideliuose prekybos centruose ................................................................. 3 2 1 9
D. Elektronikos prekių parduotuvėse ............................................................. 3 2 1 9
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4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Atsižvelgiant į tai, ką jūs žinote, ar Europos Sąjungoje yra bendros taisyklės ir įstatymai kovai su
prekių klastojimu ir piratavimu?
Taip ..........................................................................................1
Ne.............................................................................................2
[N/N] ........................................................................................9

Q12. Ar jums kada nors pirkote produktą ir manėte, kad tai originalus produktas, o tik vėliau paaiškėjo,
kad tai yra klastotė?
Taip ..........................................................................................1
Ne.............................................................................................2
[N/N] ........................................................................................9

[KLAUSTI, JEIGU ATSAKYMAS Į Q12 KLAUSIMĄ YRA ‘1’]
Q13. Kokio produktas/ai tai buvo?
[Atviras klausimas su atsakymų variantais]
Muzika .......................................................................................................................... 01
Filmas ........................................................................................................................... 02
Programinė įranga......................................................................................................... 03
Sportinė įranga .............................................................................................................. 04
Kvepalai ........................................................................................................................ 05
Tabako gaminiai............................................................................................................ 06
Medikamentai ............................................................................................................... 07
Žaislai ........................................................................................................................... 08
Plataus vartojimo elektroniniai prietaisai...................................................................... 09
Madingi drabužiai ir aksesuarai .................................................................................... 10
Atsarginės dalys (automobiliams)................................................................................. 11
Kita ............................................................................................................................... 12
[N/N]............................................................................................................................. 99

Q14. Jūsų manymu, kada yra priimtina ar pateisinama pirkti suklastotus produktus? Prašau pasakyti
apie kiekvieną teiginį, kokiu laipsniu jūs su juo sutinkate ar nesutinkate
[SKAITYTI – KEISTI SKAITYMO TVARKĄ ‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
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Visiškai sutinku........................................................................4
Sutinku .....................................................................................3
Nesutinku .................................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9
A. tai priimtina, kai originalaus/autentiško produkto kaina yra per didelė. ....................... 4 3 2 1 9
B. tai priimtina, kai tai liečia prabangius produktus. ......................................................... 4 3 2 1 9
C. tai priimtina, kai originalaus produkto negalima ar vis dar negalima įsigyti ten, kur jūs gyvenate.
........................................................................................................................................... 4 3 2 1 9
D. tai priimtina, kai produkto kokybė nesvarbi. ................................................................ 4 3 2 1 9

Q15. Prašau pasakyti apie kiekvieną teiginį, jūs visiškai sutinkate, sutinkate, nesutinkate ar visiškai
nesutinkate, kad suklastoti produktai apskritai...
[SKAITYTI – KEISTI SKAITYMO TVARKĄ ‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku........................................................................4
Sutinku .....................................................................................3
Nesutinku .................................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9
A … yra tokios pat kokybės, kaip originalūs produktai..................................... 4 3 2 1 9
B … kelia grėsmę sveikatai................................................................................ 4 3 2 1 9
C … skatina vaikų darbą ir neteisėtą prekybą .................................................... 4 3 2 1 9
D … žlugdo verslą ir darbo vietas...................................................................... 4 3 2 1 9
E … atima norą įmonėms kurti naujus produktus ir pateikti juos į rinką........... 4 3 2 1 9
F … remia šalių, kuriose jos gaminamos, ekonomiką........................................ 4 3 2 1 9

5.

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Įsivaizduokite, kad netoli miesto, kuriame jūs gyvenate, valdžia planuoja pastatyti ligoninę. Koks
veiksnys turėtų būti svarbiausias priimant sprendimą, kas taps tokio projekto vykdytoju?
Svarbiausias veiksnys turėtų būti...
[TIK VIENAS ATSAKYMAS]

8/12

… tai, kad kompanija, su kuria sudaroma sutartis, yra Lietuvos kompanija .1
… tai, kad kompanija darbams atlikti samdo vietinius žmones...................... 2
… Už mokesčių mokėtojų pinigus gauti geriausią kokybę, nesvarbu, iš kokios šalies kompanija yra
........................................................................................................................ 3
[N/N] .............................................................................................................. 9

Q17. Įsivaizduokite, kad šioje situacijoje [valdžia planuoja statyti ligoninę], valdžiai sprendžiant, kaip
panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus, ji nepasirenka pigiausio pasiūlymo. Kuriais atvejais,
Jūsų nuomone, valdžia gali priimti brangesnį pasiūlymą? Valdžia gali priimti brangesnį
pasiūlymą ...
[SKAITYTI – KEISTI SKAITYMO TVARKĄ ‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
[Papildoma informacija interviuerių dėmesiui: Sakydami socialiniai aspektai mes turime
galvoje, pvz., darbo vietų sukūrimą ilgalaikiams bedarbiams, jaunimui ar neįgaliesiems ir
pan.]

Sutinku, valdžia gali priimti brangesnį pasiūlymą ...................1
Nesutinku, valdžia negali priimti brangesnio pasiūlymo .........2
[N/N] ........................................................................................9

A.…. jei ji užtikrinama, kad atsižvelgiama į aplinkosaugos aspektus........................... .1 2 9
B. …. jei ji užtikrinama, kad atsižvelgiama į socialinius aspektus. ............................... 1 2 9
C. …. jei ji užtikrinama, kad palaikomos mažos ir vidutinio dydžio įmonės. ................ 1 2 9
D. …. Jei ji užtikrinama, kad laimėjusi kompanija yra Lietuvos kompanija.................. 1 2 9
E. …. Jei ji užtikrinama, kad laimėjusi kompanija darbams atlikti įdarbins vietos gyventojus 1
........................................................................................................................................ 2 9

Q18. Atsižvelgiant į tai, ką jūs žinote, ar Jūsų manymu, nacionalinės Europos Sąjungos vyriausybės turi
vadovautis tomis pačiomis taisyklėmis, kaip pasirinkti projektų, pvz., infrastruktūros
projektų, vykdytojus? O kalbant apie savivaldos institucijas, pvz. jūsų miesto savivaldybę?
Taip .........................................................................................1
Ne.............................................................................................2
[N/N] ........................................................................................9
Nacionalinė vyriausybė ................................................................................................. .1 2 9
Vietos valdžia, t.y. jūsų miesto savivaldybė................................................................... 1 2 9

Q 19. Ar jūs sutinkate, ar nesutinkate, kad visoje ES galiojančios bendros taisyklės, kaip valdžios
institucijos turi pasirinkti sutarčių vykdytojus, padėtų įveikti korupciją?
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Visiškai sutinku........................................................................4
Sutinku .....................................................................................3
Nesutinku .................................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9
[Papildoma informacija interviuerių dėmesiui: Sakydami “Sutarčių vykdytojo pasirinkimas”, mes turime
galvoje sutartis, kurias valdžios institucijos sudaro prekių, paslaugų ar viešųjų darbų pirkimui. Pavyzdžiu
gali būti darbų infrastruktūros projekte pirkimas]

Q 20. Kaip Jūs manote, ar Lietuvos kompanijos galėtų konkuruoti dėl valstybinių užsakymų kitose ES
valstybėse narėse?
Taip .........................................................................................1
Ne.............................................................................................2
[N/N] ........................................................................................9

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. Prašau pasakyti apie kiekvieną teiginį, jūs su juo visiškai sutinkate, sutinkate, nesutinkate ar
visiškai nesutinkate? Vidaus rinka Europos Sąjungoje...
[SKAITYTI – KEISTI SKAITYMO TVARKĄ ‐ VIENAS ATSAKYMAS EILUTĖJE]
Visiškai sutinku........................................................................4
Sutinku .....................................................................................3
Nesutinku .................................................................................2
Visiškai nesutinku ....................................................................1
[N/N] ........................................................................................9
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A. .... stiprina ES valstybes nares jų konkurencinėje kovoje su JAV, Japonija ar Kinija.

4

.............................................................................................................. 3 2 1 9
B. .... suteikia daugiau darbo vietų Europos Sąjungoje. ................................ 4 3 2 1 9
C. .... pagerino gyvenimo lygį. ...................................................................... 4 3 2 1 9
D. .... užtikrina sąžiningą konkurenciją tarp kompanijų. ............................... 4 3 2 1 9
F. ..... užtikrina didesnę produktų pasiūlą. ..................................................... 4 3 2 1 9
G. .... yra naudinga tik didelėms kompanijoms. ............................................ 4 3 2 1 9
H. .... yra grėsmė tautiniam tapatumui ir kultūrai. ......................................... 4 3 2 1 9
I....... blogina darbo sąlygas........................................................................... 4 3 2 1 9
J....... pablogina nacionalinius vartotojų apsaugos standartus. ...................... 4 3 2 1 9
K. .... sąlygoja mažesnes produktų ir paslaugų kainas Europos Sąjungoje.... 4 3 2 1 9
L...... Nagrinėja klimato kaitą........................................................................ 4 3 2 1 9
M..... ją sudaro per daug skirtingų valstybių. ................................................ 4 3 2 1 9
N. .... Užtikrina, kad bus pasirūpinta neturtingais ar nepasiturinčiais piliečiais. 4 3 2 1

9

O. .... gali apriboti neigiamus finansinės krizės padarinius. .......................... 4 3 2 1 9
P. ..... padeda drąsiau žvelgti į tokias situacijas kaip nesena dujų krizė......... 4 3 2 1 9
Q. .... užtvindė Lietuvą pigia darbo jėga........................................................ 4 3 2 1 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]

D4.

‐

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

‐

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

‐

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

‐

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

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
ATSAKYMŲ VARIANTUS]

UŽSIĖMIMĄ , TOLIAU SKAITYTI
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ATITINKAMUS

- 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
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