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https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=nl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=nl
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1. Overzicht van sessie 2 

Op 5, 6 en 7 november 2021 kwamen ongeveer 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers met 

verschillende achtergronden uit de hele EU voor de tweede keer bijeen — dit keer virtueel — om de 

thema's "Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, 

jeugdzaken en sport/digitale transformatie" te bespreken. Hiermee werden de besprekingen van de 

eerste sessie voortgezet. Tijdens sessie 1 hadden de burgers ongeveer 75 thema's aan de orde 

gesteld die verband houden met het overkoepelende thema van hun panel. Deze thema's werden 

georganiseerd in vijf werkgebieden die uit verschillende deelgebieden bestaan [zie het verslag van 

sessie 1]. De door het panel aan de orde gestelde thema's vormden de basis voor de werkzaam-

heden van de burgers tijdens sessie 2. 

 

 Werkgebied 1 - Werken in Europa 

 Werkgebied 2 - Een economie voor de toekomst 

 Werkgebied 3 - Een rechtvaardige samenleving 

 Werkgebied 4 - Leren in Europa 

 Werkgebied 5 - Een ethische en veilige digitale transformatie 

 

 

Tijdens deze tweede sessie hebben zij "oriëntaties" geformuleerd voor het opstellen van concrete 

aanbevelingen (in hun derde sessie) op elk van de vijf werkgebieden die zij tijdens de eerste sessie 

hadden vastgesteld. 

 

Met de steun van deskundigen en hun input over deze thema's, hun eigen kennis en ervaringen, en 

de beraadslagingen tijdens sessie 2, begonnen de burgers met het in kaart brengen en bespreken 

van probleemkwesties in verband met de thema's die hun waren toegewezen. Probleemkwesties 

werden gedefinieerd als problemen die oplossingen vereisen of situaties die moeten worden 

gewijzigd (voorbeeld van een probleemkwestie van panel 1: "gebrek aan toegang tot en controle 

over de gegevens die de burgers delen (door de burgers zelf)"). 

 

De burgers bogen zich vervolgens over deze probleemkwesties door oriëntaties te formuleren. 

Oriëntaties zijn de eerste stap naar het opstellen van aanbevelingen, het doel van sessie 3 

(voorbeeld van een oriëntatie van panel 1: "Een EU-orgaan oprichten dat gemakkelijk toegankelijk is 

voor burgers, dat transparantie vereist en dat gedeelde normen in de EU-lidstaten biedt"). 

 

Daarnaast werd de burgers verzocht motiveringen voor de oriëntaties op te stellen om uit te leggen 

waarom zij van mening zijn dat deze oriëntaties de probleemkwesties naar behoren kunnen oplossen 

(voorbeeld van een motivering van panel 1: "Het zal de burgers een referentiepunt bieden en hun 

meer zeggenschap over hun data garanderen"). 

  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf
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Er is gesproken en samengewerkt in drie formats: 

 In subgroepen. Elk van de 15 subgroepen bestond uit twaalf tot veertien burgers. In elke 

subgroep werden vier tot vijf talen gesproken en kon elke burger zich uitdrukken in de eigen 

taal of in een taal waarin hij of zij zich comfortabel voelde. Elke subgroep kreeg een 

specifieke professionele gespreksleider uit het consortium van externe dienstverleners 

toegewezen. 

 In plenaire vergaderingen per werkgebied. De drie subgroepen die binnen hetzelfde 

werkgebied werkten, kwamen in de plenaire vergaderingen per werkgebied bijeen. De vijf 

plenaire vergaderingen per werkgebied werden geleid door professionele gespreksleiders. 

 In plenaire vergaderingen, met alle deelnemende burgers. De plenaire vergaderingen 

werden geleid door twee hoofdmoderatoren van het consortium. 

 

De video-opnames van de plenaire vergaderingen zijn te vinden op: 

 Plenaire vergadering van 5 november 2021 met welkomstwoord, agenda en verslag van 

ambassadeurs van de plenaire vergadering van de Conferentie 

 

2. Context van sessie 2 in het proces van de Europese burgerpanels 

De Europese burgerpanels vormen een onmisbaar onderdeel van de Conferentie over de toekomst 

van Europa. In vier Europese burgerpanels krijgen burgers de kans om samen na te denken over de 

toekomst die zij voor ogen hebben voor de Europese Unie. 

 De 4 panels bestaan elk uit 200 willekeurig geselecteerde Europese burgers uit de 

27 lidstaten. 

 De panels zijn een afspiegeling van de diversiteit in de EU wat betreft geografische herkomst 

(nationaliteit en platteland/stad), gender, leeftijd, sociaal-economische achtergrond en 

opleidingsniveau. 

 In elk panel zitten ten minste één vrouwelijke en één mannelijke deelnemer uit elke lidstaat. 

 Een derde van elk panel bestaat uit jongeren (16-25 jaar). Er is een speciale link gelegd 

tussen deze jongerengroep en het Europees Jongerenevenement. 

Elk panel vergadert van september 2021 tot en met januari 2022 drie keer. Sessie 1 vond plaats 

in Straatsburg, in het Europees Parlement. Sessie 2 vond online plaats. Burgers, moderatoren, 

gespreksleiders en deskundigen maakten gebruik van Interactio, een onlinetool voor meertalige 

vergaderingen met simultaanvertolking in 24 talen. 

Terwijl sessie 1 een inleidende sessie was met het oog op visievorming, het bepalen van de agenda 

en het prioriteren van de probleemkwesties waarover de burgers zich wilden buigen, was sessie 2 

bedoeld om dieper op het onderwerp in te gaan en oriëntaties op te stellen. Tijdens de openings-

zitting van sessie 2 werden de respectieve 20 vertegenwoordigers van de panels in de plenaire 

vergadering van de Conferentie uitgenodigd om het woord te voeren en hun medeburgers feedback 

te geven over de eerste plenaire vergadering van de Conferentie, waaraan zij op 22 en 23 oktober 

2021 hadden deelgenomen [zie bijlage 3 voor meer informatie over de plenaire vergadering van de 

Conferentie]. Na hun presentaties volgde een vraag- en antwoordsessie. 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/de/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211105-1700-SPECIAL-OTHER_vd
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3. Input van deskundigen en factchecking 

Ter onderbouwing van de besprekingen en de samenwerking had het gemeenschappelijk 

secretariaat van de Conferentie 31 deskundigen uitgenodigd voor de tweede sessie van panel 1. 

Deskundigen werden toegewezen aan de vijf werkgebieden op basis van hun vakgebied. Zij werden 

verzocht een kort overzicht te geven van de onderwerpen van de verschillende deelgebieden, de 

relevante uitdagingen met betrekking tot deze onderwerpen te schetsen, alsook de bestaande 

verschillende standpunten en voorstellen voor oplossingen op dit gebied. Indien nodig konden 

burgers rechtstreeks om verduidelijking of aanvullende informatie vragen over de inhoud van de 

input van de deskundigen. 

Er waren ook verschillende deskundigen beschikbaar om vragen van burgers in subgroepen te 

beantwoorden. De deskundigen hebben deze vragen per telefoon of e-mail ontvangen en de 

antwoorden werden vervolgens doorgestuurd naar de subgroepen. Daarnaast waren er factcheckers 

beschikbaar om basisvragen op te helderen, zodat de besprekingen konden worden gebaseerd op 

feitelijke informatie. 

Deskundigen voor werkgebied 1: Werken in Europa 

Deelgebied Arbeidsmarkt 

 Boguslavas Gruževskis: hoogleraar aan de Universiteit van Vilnius. Deskundige op het gebied 

van werkgelegenheid, arbeidsmarktbeleid, sociale uitsluiting en levenskwaliteit 

 Ágota Scharle: medeoprichtster en senior onderzoekspartner van het Budapest Institute for 

Policy Analysis 

 Valentina Guerra: beleidsmedewerker Europees Sociaal Netwerk 

Deelgebied Jongeren en werkgelegenheid 

 Michał Polakowski: hoogleraar aan het departement Arbeid en Sociaal Beleid, University of 

Economics and Business in Poznan 

Deelgebied Digitalisering op het werk 

 Mario Mariniello: senior fellow bij Bruegel en leider van het project "Toekomst van werk en 

inclusieve groei" 

 

Deskundigen voor werkgebied 2: Een economie voor de toekomst 

Deelgebied Innovatie en Europees concurrentievermogen 

 Daniel Gros: bestuurslid en distinguished fellow aan het Centre for European Policy Studies 

(CEPS) 

Deelgebied Duurzame economie 

 Patrick Ten Brink: directeur EU-beleid bij het Europees Milieubureau (EEB) 

Deelgebied Digitale infrastructuur 

 Gianluca Sgueo: adviseur van het Italiaanse Ministerie van Technologische Innovatie en 

Digitale Transitie en hoofdonderzoeker aan de Brussels School of Governance (BsoG) 

Deelgebied Belastingen 

 Chiara Putaturo: EU-adviseur Ongelijkheid en Fiscaal Beleid bij EU-kantoor Oxfam 

http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
https://www.esn-eu.org/team/valentina-guerra
https://michalpolakowski.net/
https://www.bruegel.org/author/mario-mariniello/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://eu.boell.org/en/person/patrick-ten-brink
http://www.gianlucasgueo.it/
https://www.oxfam.org/en/eu
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 Willem Pieter de Groen: senior onderzoeker en hoofd van de eenheid Financiële Markten en 

Instellingen aan de CEPS 

Deelgebied Landbouw 

 Yves Madre: agronoom en econoom Farm Europe 

Deskundigen voor werkgebied 3: Een rechtvaardige samenleving 

Deelgebied Gelijke rechten 

 Linda Senden: hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en mededirecteur van het 

onderzoeksprogramma van het departement rechtsgeleerdheid en het Centrum voor 

Regulering en Handhaving in Europa 

 Mark Bell: hoogleraar aan het Trinity College Dublin en lid van de raad van bestuur van het 

Irish Centre for European Law 

Deelgebied Rechtvaardigheid 

 Ingrid Robeyns: voorzitter Ethiek van Instellingen aan het Ethiek Instituut van de Universiteit 

Utrecht 

 Mikael Leyi: secretaris-generaal van SOLIDAR & SOLIDAR Foundation 

Deelgebied Sociale zekerheid 

 Elizabeth Gosme: directeur van COFACE (Confederatie van Gezinsorganisaties in de Europese 

Unie) 

 Dorota Szelewa: universitair docent Sociale rechtvaardigheid en sociaal beleid aan het 

University College Dublin 

Deelgebied Toegang tot sport 

 Eva Jacomet: projectmanager bij Sport en Citoyenneté 

 

Deskundigen voor werkgebied 4: Leren in Europa 

Deelgebied Europese identiteit 

 Mafalda Damaso: universitair docent aan de faculteit Cultuur, Media en Creatieve Sectoren, 

King's College Londen 

 Susanne Zels: medeoprichtster en manager van Values Unite 

Deelgebied Culturele uitwisselingen 

 Stefano Dominioni: directeur van het Europees Instituut voor Culturele Routes bij de Raad 

van Europa 

 Jimmy Jamar: secretaris-generaal van Europa Nostra in Brussel 

Deelgebied Harmonisatie van het onderwijs 

 Amélia Veiga: universitair docent aan de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen 

aan de Universiteit van Porto en onderzoeker bij het Centrum voor onderzoek en interventie 

in het onderwijs (CIIE) en het Centrum voor onderzoek in hogeronderwijsbeleid (CIPES) 

 Andrea Lapegna: coördinator communicatie & campagne op het platform voor een leven 

lang leren 

Deelgebied Digitaal onderwijs 

https://www.ceps.eu/ceps-staff/willem-pieter-de-groen/
https://www.farm-europe.eu/who-are-we/
https://www.uu.nl/medewerkers/lajsenden
https://www.tcd.ie/research/profiles/?profile=bellm1
http://www.ingridrobeyns.info/
https://www.solidar.org/en/about-us/secretariat
https://www.coface-eu.org/staff-member/liz-gosme/
https://dorotaszelewa.com/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.mafalda-damaso.com/
https://valuesunite.eu/about/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/contact
https://www.europanostra.org/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/
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 Altheo Valentini: voorzitter van de raad van bestuur van de Europese vereniging van digitale-

kenniscentra "All Digital" 

Deelgebied Kwaliteit, financiering en toegang tot onderwijs 

 Giuseppina Tucci: voorzitter van het platform voor een leven lang leren en secretaris-

generaal van het Organizing Bureau of European School Student Unions (OBESSU) 

Deelgebied Milieu-educatie 

 Maximilian Eisenbart: projectleider van het door jongeren geleide milieuonderwijsinitiatief 

SPARK en student Global Responsibility & Leadership 

 

Deskundigen voor werkgebied 5: Een ethische en veilige digitale transformatie 

Deelgebied Democratisering van digitalisering 

 Elisa Lironi: senior manager European Democracy bij de European Citizenship Action Service 

Deelgebied Gezonde digitalisering 

 Georgi Apostolov: coördinator van het Bulgaarse centrum voor veiliger internet 

Deelgebied Cyberbeveiliging 

 Vasiliki Artinopoulou: hoogleraar criminologie aan het departement Sociologie van de 

Panteion University of Social and Political Sciences Athene en departementshoofd 

Deelgebied Gegevensbescherming 

 Bart Preneel: hoofd van de groep Computerbeveiliging en Industriële Cryptografie, KU 

Leuven 

 

 

https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://sparkthemovement.nl/
https://ecas.org/staff-item/elisa-lironi/
http://globalkidsonline.net/georgi-apostolov/
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/people/bart-preneel/
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4. Belangrijkste resultaten van de sessie: probleemkwesties en oriëntaties 

Aan het eind van sessie 2 hebben de burgers van panel 1 de volgende probleemkwesties en 

oriëntaties geformuleerd2: 

Werken in Europa 

Arbeidsmarkt 

Probleemkwestie 1: gelijke levenskwaliteit (tussen landen/tussen landelijke en stedelijke gebieden) 

 oriëntatie 1: een proactief economisch beleid van de EU om meer zeggenschap over de 

mondialisering te kunnen uitoefenen. 

 oriëntatie 2: er moet een "Magna Carta" worden vastgesteld waarin alle centrale 

onderwerpen met betrekking tot werk worden geregeld. 

 oriëntatie 3: de nationale tenuitvoerlegging van EU-verordeningen is een probleem. 

Probleemkwestie 2: harmonisatie versus liberalisering 

 oriëntatie 1: de rechten en arbeidsvoorwaarden van werknemers moeten worden 

geharmoniseerd. 

 oriëntatie 2: ondernemersvrijheid mag niet te veel worden beperkt. 

 oriëntatie 3: de EU moet een Europees minimumloon vaststellen. 

 oriëntatie 4: recht op een baan voor iedereen. 

Probleemkwestie 3: versterking van de rechten van werknemers 

 oriëntatie 1: ondersteuning van de oprichting van vakbonden. 

Probleemkwestie 4: evenwicht werk-privé 

 oriëntatie 1: de kloof tussen de publieke en de particuliere sector moet worden gedicht. 

 oriëntatie 2: de zorg (kinderen, ouderen) moet worden verbeterd om een beter evenwicht 

tussen werk en privéleven mogelijk te maken. 

 oriëntatie 3: er is nog steeds een grote ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. 

 oriëntatie 4: grote urgentie bij de tenuitvoerlegging van EU-richtsnoeren in het nationale 

recht. 

 oriëntatie 5: andere gezinsvormen mogen niet worden genegeerd. Dit geldt ook voor 

gezinnen die voor mensen met een handicap zorgen. 

Probleemkwestie 5: EU-actieplan inzake sociale rechten 

 oriëntatie 1: het actieplan moet juridisch bindend worden gemaakt, zodat de nationale 

regeringen verplicht zijn het uit te voeren. 

 oriëntatie 2: meer informatie voor burgers over deze besluiten. 

 oriëntatie 3: gendergelijkheid moet worden gestimuleerd. Dit geldt ook voor gelijke beloning 

(Equal Pay). Loontransparantie is van essentieel belang. 

 oriëntatie 4: gelijke kansen voor iedereen (geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst, 

mensen met een handicap ...). 

Probleemkwestie 6: versterken van de lokale economie 

 oriëntatie 1: belastingvrijstelling voor lokaal geteelde of geproduceerde goederen. 

                                                
2  Vertaald met behulp van machinevertaling 
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 oriëntatie 2: kleine en middelgrote ondernemingen beter beschermen. Een EU-bureau zou 

hier ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld met informatie, juridische bijstand. 

 oriëntatie 3: betere stimulansen voor risicovolle activiteiten. 

 oriëntatie 4: start-ups in de lokale economie: stelsel van door grote banken gesteunde 

leningen. Ook steun voor plaatselijk juridisch advies. 

Probleemkwestie 7: onvoorwaardelijk basisinkomen 

 oriëntatie 1: er moet een contract zijn waarin rekening wordt gehouden met verschillende 

aspecten. De Europese Unie moet toezien op de naleving ervan. 

 oriëntatie 2: het is van cruciaal belang dit aan te passen aan de respectieve nationale 

context. 

 oriëntatie 3: voordat er een onvoorwaardelijk basisinkomen komt, moet de EU een 

minimumloon vaststellen. 

 oriëntatie 4: het basisinkomen moet worden gekoppeld aan migratieregelgeving. 

 oriëntatie 5: het basisinkomen is zinvol als concept en heeft het potentieel om een waardig 

leven mogelijk te maken. 

Jongeren en werkgelegenheid 

Probleemkwestie 1: het curriculum en de ervaring tijdens de studies zijn niet goed afgestemd op de 

snel veranderende arbeidsmarkt. Studenten hebben te weinig kans om ervaring op te doen met die 

arbeidsmarkt. 

 oriëntatie 1: wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om 

verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen en/of in sociale projecten 

zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. In een latere studiefase stellen we voor dat 

dit meer gericht gebeurt in functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier leren ze 

het belang van verantwoordelijkheid en krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst en 

krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 

 oriëntatie 2: we stellen voor om bedrijven en organisaties te stimuleren om stageplaatsen te 

voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 

Probleemkwestie 2: het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale competenties nodig voor de 

arbeidsmarkt 

 oriëntatie 1: Ook sociale competenties en vaardigheden moeten in het schoolcurriculum 

worden opgenomen. Sociale competenties zijn het leren omgaan met elkaar, het luisteren 

naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en 

waardering hebben voor anderen. 

 oriëntatie 2: Train the trainer: leerkrachten moeten eerst zelf bewust zijn van deze sociale 

vaardigheden en opgeleid worden om jongeren daarin te begeleiden.  

 oriëntatie 3: humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer 

onderwezen worden in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 

 oriëntatie 4: jongeren moeten aangemoedigd worden om onafhankelijk in de maatschappij 

te staan. Daarom moeten ze aangespoord worden om blijvend aan zelfstudie te doen, 

kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de 

maatschappij. 

Probleemkwestie 3: er zijn vele barrières voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor jonge Europeanen 

en niet-Europeanen op het gebied van harmonisatie van opleidingen en hun erkenning, 

administratie, kennis over bestaande programma's in de EU 
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 oriëntatie 1: het onderwijs moet beter afgestemd worden op de veranderende noden in 

de arbeidsmarkt. Daarom moeten leerkrachten een beter inzicht krijgen van die noden. 

We stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfs-

leven om de noden te kennen. 

 oriëntatie 2: het wederzijdse erkennen van diploma's en het standaardiseren van 

opleidingen in de EU moeten beter geharmoniseerd worden. 

Probleemkwestie 4: welke lessen kunnen we leren voor de toekomst met betrekking tot de gemiste 

opleidingen, stages en toegang tot de arbeidsmarkt als gevolg van de COVID-19-crisis, waarvan de 

gevolgen groter zijn voor jongeren en de zwaksten in de samenleving 

 oriëntatie 1: voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór de 

pandemie: deze links zijn beschikbaar op de website van de EU, maar ze zijn niet meer up-to-

date. Er moeten ook programma's voor kinderen jonger dan 18 jaar worden voorzien. 

 oriëntatie 2: de EU moet beter communiceren over de verschillende programma's die zij 

lanceert voor het herstel van de pandemie, bijvoorbeeld het ALMA-programma. 

 oriëntatie 3: door de pandemie is er minder mobiliteit mogelijk voor jongeren om te gaan 

werken in een andere lidstaat. Daarom moeten we versneld digitale programma's opzetten 

om die uitwisseling te bevorderen. 

 oriëntatie 4: de nadelen die de studenten hebben door het verplicht verlengen van hun 

studie omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden geminimaliseerd moeten worden. 

Nadelen zijn bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot de 

arbeidsmarkt. 

 oriëntatie 5: overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente 

omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen worden getrokken en 

nieuwe draaiboeken worden gemaakt om wendbaarder te zijn bij een volgende urgentie (op 

gebied van werk, onderwijs ...). 

Probleemkwestie 5: het is moeilijk om voldoende diverse stages te organiseren in afgelegen gebieden 

 oriëntatie 1: in afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en 

bedrijven nauw samenwerken om ervoor te zorgen dat die stageplaatsen er ook 

daadwerkelijk komen. 

Digitalisering op het werk 

Probleemkwestie 1: in Europa is er een proces van banenverlies ten voordele van niet-Europese 

landen als gevolg van outsourcing, verplaatsing, digitalisering en slim werken 

 oriëntatie 1: trachten werk in Europa te behouden. 

 oriëntatie 2: stimulansen en wetgeving opstellen die bijdragen tot het behoud van banen in 

de EU/Europese landen op basis van de Europese erkende kwaliteit. 

 oriëntatie 3: trachten op internationaal niveau vergelijkbare loonniveaus tussen de 

producerende landen te bereiken. 

 oriëntatie 4: trachten de Europese, hogere kwaliteitsnormen op het gebied van 

arbeidsorganisatie en werknemersrechten te handhaven. 

 oriëntatie 5: Europese bedrijven aanmoedigen een grotere sociale verantwoordelijkheid op 

zich te nemen en tegelijkertijd hun hoofdkantoor in Europa te behouden. 

 oriëntatie 6: verplaatsingen belasten als laatste redmiddel. 

 oriëntatie 7: zorgen voor een toenemende coördinatie van het arbeidsbeleid tussen de 

Europese landen. 
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 oriëntatie 8: berekenen hoeveel banen jaarlijks naar niet-Europese landen kunnen worden 

verplaatst. 

Probleemkwestie 2: disharmonie tussen werk en privéleven bij slim werken 

 oriëntatie 1: de regelgeving inzake slim werken op Europees niveau harmoniseren en de 

naleving ervan controleren. 

 oriëntatie 2: werknemers beslissingsbevoegdheid geven met betrekking tot hun 

werkorganisatie thuis (bv. gezinnen met kinderen). 

 oriëntatie 3: verkorting van de werktijd en verhoging van de doeltreffendheid ervan door 

middel van technologie. 

 oriëntatie 4: contracten opstellen met duidelijke en gestandaardiseerde voorwaarden 

waarin wordt aangegeven welke taken van thuis uit moeten worden uitgevoerd en welke 

niet. 

 oriëntatie 5: het slim werken op Europees niveau harmoniseren door de werkuren, de 

beschikbaarheid, de rusttijden (het recht om niet bereikbaar te zijn) en de naleving van de 

regelgeving te controleren. 

 oriëntatie 6: harmonisatie en controle van de beschikbaarheid, zelfs in vakantieperioden in 

geval van noodsituaties. 

 oriëntatie 7: de regelgeving inzake slim werken op Europees niveau harmoniseren en 

trachten te voorkomen dat slimme werknemers ("smart workers") van het sociale leven 

worden uitgesloten. 

 oriëntatie 8: de regelgeving inzake slim werken op Europees niveau harmoniseren en de 

naleving ervan op de werkplek controleren. 

Probleemkwestie 3: instabiliteit van de arbeidsmarkt die stress veroorzaakt en een andere deelname 

aan de arbeidsmarkt (jongeren, jongvolwassenen); moeite met aanpassen aan de digitale transitie in 

het algemeen (ouderen); snelle veroudering van vaardigheden in het digitaliseringsproces wat een rol 

speelt bij de geschiktheid van werknemers voor nieuwe taken; kloof tussen jong en oud op het gebied 

van digitalisering 

 oriëntatie 1: creëren van een gemeenschappelijk kader voor opleidingscursussen op 

Europees niveau via digitale platforms. 

 oriëntatie 2: de inhoud van de opleidingen op Europees niveau harmoniseren om een 

homogeen onderwijsniveau te bereiken (bv. talen). 

 oriëntatie 3: versterken van de identiteit en de Europese cultuur door middel van digitale 

platforms. 

 oriëntatie 4: de toegang van mensen tot digitale apparaten verbeteren, alle kinderen 

moeten gelijke toegang tot digitalisering hebben. 

 oriëntatie 5: platforms opzetten voor het leren van vreemde talen die jongeren op Europees 

niveau met elkaar verbinden. 

 oriëntatie 6: programma's opzetten om jongeren dichter bij het bedrijfsleven te brengen. 

 oriëntatie 7: nieuwe banen creëren op het gebied van het beheer van platforms. 

 oriëntatie 8: digitale uitwisselingsplatforms voor gepensioneerden opzetten. 

 oriëntatie 9: digitalisering aanmoedigen voor de omscholing van werknemers (bv. in het 

geval van moederschap). 

 oriëntatie 10: het voeden van digitale opleidingsplatforms met verschillende inhoud, op 

verschillende kennisgebieden. 

 oriëntatie 11: verschillende platforms per thema creëren en ze gebruiksvriendelijk maken. 
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Probleemkwestie 4: grotere, buitensporige milieueffecten van nieuwe technologieën vallen 

grotendeels buiten de controle van de Europese landen 

 oriëntatie 1: de productie van primaire energie uit hernieuwbare bronnen aanmoedigen om 

digitale apparaten te voeden. 

 oriëntatie 2: investeren in onderzoek, Europese productie, recycling van apparatuur 

(batterijen, andere). 

 oriëntatie 3: stimulansen creëren voor grootschalige energieproductie (bedrijven, gezinnen). 

 oriëntatie 4: het openbaar vervoer aanmoedigen. 

 oriëntatie 5: meten van de effecten van digitale technologie op gezondheid en milieu. 

 oriëntatie 6: de impact van digitaal afval controleren. 

 oriëntatie 7: burgers stimuleren om digitaal afval te recyclen. 

 oriëntatie 8: ook een nalevingscontrole instellen van het rechtskader inzake afval van 

digitale apparaten. 

 oriëntatie 9: controle van de milieueffecten van de winning van zeldzame aardmetalen. 

 oriëntatie 10: de gevolgen voor de arbeid van de winning van zeldzame aardmetalen 

controleren (met name kinderarbeid). 

 oriëntatie 11: de mogelijkheid onderzoeken om grondstoffen te winnen en digitale 

apparaten te produceren in Europa, en zodoende de productieketen sluiten. 

 oriëntatie 12: het milieueffect evalueren van cryptovaluta, waarvoor energie moet worden 

verspild die niet op duurzame wijze wordt geproduceerd. 

Een economie voor de toekomst 

Innovatie en Europees concurrentievermogen 

 

Probleemkwestie 1: de productieprocessen en de toeleveringsketen van grondstoffen zijn niet veilig, 

duurzaam en innovatief genoeg 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU investeert in onderzoek en innovatie voor de 

ontwikkeling van nieuwe materialen en hulpbronnen, of die met de kleinste 

milieuvoetafdruk. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU zich concentreert op en investeert in manieren om 

bestaande hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken (bijvoorbeeld recycling). 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan de toeleveringsketens in te korten en minder afhankelijk te zijn 

van materialen die uit andere delen van de wereld worden ingevoerd. Investeren in lokale 

middelen. 

 oriëntatie 4: wij bevelen aan meer steun te verlenen aan bedrijven die investeren in het 

verlagen van de milieukosten van hun productieproces, en te investeren in de ontwikkeling 

van producten die met minder milieukosten gepaard gaan. 

 oriëntatie 5: wij bevelen aan om voor het milieu schadelijke en niet-duurzame bedrijven 

zwaarder te belasten dan ecologisch verantwoordelijke ondernemingen. 

Probleemkwestie 2: hoger onderwijs, uitwisseling van ideeën en het delen van kennis zijn niet 

toegankelijk genoeg 
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 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU gemeenschappelijke waarden op het gebied van 

onderwijs, en een uniform beoordelingssysteem voor meer studentenmobiliteit vaststelt. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat beroepskwalificaties (zoals licenties) volledig overdraagbaar 

en erkend worden in alle lidstaten van de EU. 

Probleemkwestie 3: toegang tot technologie is niet gelijk in de hele EU — sommige gebieden 

ontberen cruciale infrastructuur 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU streeft naar grotere kansengelijkheid en meer 

geharmoniseerde technologische ontwikkeling in alle lidstaten. 

 oriëntatie 2: wij bevelen duurzame en slimme herdistributie van bestaande technologie 

(d.w.z. apparatuur) aan. 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan actie te ondernemen tegen "geplande veroudering". 

 oriëntatie 4: wij bevelen aan dat de EU een actieve rol speelt om de opkomst van 

monopolies bij telecom-operatoren en internetproviders te voorkomen. 

 oriëntatie 5: wij bevelen aan dat de EU inspanningen levert om technologie toegankelijker te 

maken voor oudere generaties. 

Probleemkwestie 4: er is onvoldoende samenwerking tussen universiteiten binnen de EU — het 

innovatiepotentieel wordt onderbenut 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU meer inspanningen levert voor de uitvoering van 

onderzoeksresultaten, zodat deze niet alleen op papier blijven staan. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat onderzoeksresultaten worden georganiseerd in openbare, 

gratis en gecentraliseerde databanken. 

Probleemkwestie 5: technologische en wetenschappelijke innovatie wordt ondergefinancieerd. Dit 

betekent dat geld bepaalt wat er wordt onderzocht en wat niet 

 oriëntatie 1: wij bevelen een systeem aan waarmee wetenschappers die soortgelijke 

verschijnselen onderzoeken hun middelen kunnen bundelen. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU middelen reserveert om specifieke 

onderzoeksgebieden te financieren. 

Probleemkwestie 6: de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsmethoden is vaak verouderd en 

niet modern/progressief genoeg. Innovatie komt op schoolniveau tot stand! 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat leerkrachten permanente opleiding krijgen en beste 

praktijken over de grenzen heen uitwisselen. Dit kan gebeuren via conferenties, digitale 

platforms enz. (op EU-niveau). Deze oplossingen moeten sterk worden bevorderd en onder 

de aandacht worden gebracht. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan om actuele wetenschappelijke bevindingen over de meest 

doeltreffende leermethoden in de onderwijsmethoden in de hele EU op te nemen, evenals 

voortdurend onderzoek daarnaar. 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan een coherent Europees systeem voor kwaliteitscontrole met 

betrekking tot onderwijspraktijken op te zetten. 

Probleemkwestie 7: grote bedrijven willen vaak niet in Europa actief zijn en zij verplaatsen hun 

activiteiten elders 

Duurzame economie 

Probleemkwestie 1: onze productiemethoden zijn te vervuilend. Hoe kunnen onze 

productietechnieken worden herzien om ze heilzamer te maken? 
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 oriëntatie 1: wij stellen nieuwe regelgeving voor productietechnieken voor (over de 

levensduur van de producten, broeikasgasemissies, aanpassing aan de grenzen van het 

leefsysteem), met inbegrip van subsidies om bedrijven aan te moedigen groene technieken 

te ontwikkelen. 

 oriëntatie 2: wij stellen maatregelen voor om afval en daarmee de gevolgen van vervuilende 

industrieën voor het milieu te verminderen. Wij stellen met name voor bedrijven te dwingen 

om intelligenter te produceren (methoden, ethiek, materialen). 

 oriëntatie 3: producenten en studenten op deze gebieden opleiden, zodat de beroeps-

beoefenaars zich bewust zijn van de problemen en gebruikmaken van betere middelen en 

productietechnieken. Wij stellen met name voor om in de leerplannen een cursus ecologisch 

onderwijs op te nemen. 

 oriëntatie 4: op korte termijn acties met een onmiddellijke impact ontwikkelen. 

 oriëntatie 5: een recyclingeconomie aanmoedigen, ook in de industrie en de energiesector. 

Probleemkwestie 2: we produceren te veel afval in Europa 

 oriëntatie 1: afvalvrije programma's bevorderen en voorlichting geven aan consumenten. 

 oriëntatie 2: meer recycling in Europa ondersteunen: wij stellen met name voor de recycling 

van technologische instrumenten zoals telefoons te ontwikkelen, met name met promoties 

voor tweedehandsaankopen. 

 oriëntatie 3: wij moeten de geprogrammeerde veroudering bestrijden, onder meer door 

verantwoord consumeren te bevorderen en producten met een langere levensduur te 

kiezen (technologie, kleding). 

 oriëntatie 4: wij bevelen maatregelen aan voor energierecycling. 

Probleemkwestie 3: onze energie is te vervuilend en is op lange termijn niet haalbaar. Hoe kunnen 

economische behoeften en hernieuwbare energie worden gecombineerd om naar een 

milieueconomie te gaan? 

 oriëntatie 1: het aandeel van zonne-energie in de energieproductie in de EU vergroten, 

onder meer door kleinschalige energieproductie op individueel niveau te bevorderen. 

 oriëntatie 2: ontwikkelen van en investeren in windenergie. 

 oriëntatie 3: ontwikkelen van waterstofenergie. 

 oriëntatie 4: gebruik van zeewater om elektriciteit te produceren. 

Probleemkwestie 4: er is sprake van overconsumptie en verbreking van de verbinding tussen 

productielijnen en consumenten: hoe kunnen we onze productiefaciliteiten op lokaal niveau 

vernieuwen en een circulaire economie tot stand brengen (wat productie en sloop betreft)? 

 oriëntatie 1: verminderen van het aantal tussenschakels tussen productie en consument. 

 oriëntatie 2: noodzaak om het paradigma van "vraag en aanbod" te veranderen naar een 

paradigma van behoeften en beperkingen. We moeten afstand doen van het paradigma van 

winstbejag als economisch doel. 

 oriëntatie 3: een wet inzake plastic verpakkingen opstellen om deze te verminderen. 

 oriëntatie 4: mensen aanmoedigen om zich verantwoordelijker te gedragen. 

Probleemkwestie 5: digitale instrumenten en de technologiemarkt gebruiken veel energie en zijn ook 

grote vervuilers: hoe kunnen heilzame en duurzame technologische toepassingen en ontwikkelingen 

worden gestimuleerd? 

 oriëntatie 1: reguleren van het delven van bitcoin. 

Probleemkwestie 6: broeikasgassen zijn een gevaar voor het klimaat: hoe kan de uitstoot van 

broeikasgassen bij de productie worden beperkt? 
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 oriëntatie 1: streefcijfers voor broeikasgasemissies op regionaal niveau vaststellen. 

Probleemkwestie 7: consumenten hebben macht, maar beseffen het niet: hoe kunnen we hen 

informeren over de duurzame economie en andere gedragspatronen aanmoedigen? 

 oriëntatie 1: een cursus milieuburgerschap invoeren. 

 oriëntatie 2: het groeiparadigma verlaten. 

Probleemkwestie 8: vervoer is een andere belangrijke bron van verontreiniging: hoe kan vervoer 

duurzaam plaatsvinden? 

 oriëntatie 1: een andere kijk op vervoersinfrastructuur om het gebruik van openbaar vervoer 

en zachte mobiliteit te bevorderen. 

Belastingen 

Probleemkwestie 1: belastingheffing is niet sociaal rechtvaardig: hoe kunnen we deze sociaal 

rechtvaardiger maken? 

 oriëntatie 1: wij bevelen een standaardisering van het Europese belastingstelsel aan. 

 oriëntatie 2: beter onderwijs over belastingkwesties en betere informatie over het gebruik 

van belastinggeld. 

 oriëntatie 3: wij bevelen de invoering van nieuwe belastingen aan. 

 oriëntatie 4: belasting op niet-groene energie gebruiken om productie- en 

consumptiepatronen en het energiemodel te veranderen. 

 oriëntatie 5: wij bevelen aan cryptovaluta te belasten. 

 oriëntatie 6: wij bevelen aan om brandstof te belasten. 

Probleemkwestie 2: het is economisch en fiscaal moeilijk om een nieuw bedrijf op te richten: hoe kan 

de oprichting van nieuwe bedrijven worden vergemakkelijkt door middel van belastingvoordelen? 

 oriëntatie 1: wij bevelen de invoering aan van een belastingvoordeel voor nieuwe bedrijven 

die overschakelen op duurzame methoden. 

 oriëntatie 2: een progressief belastingstelsel invoeren voor kleine en middelgrote 

ondernemingen op basis van bedrijfsinkomsten. 

 oriëntatie 3: duidelijkere Europese steun voor de oprichting van nieuwe bedrijven. 

 oriëntatie 4: legalisatie van softdrugs zoals cannabis. 

 oriëntatie 5: criteria voor transparantie opleggen aan multinationals. 

Probleemkwestie 3: bedrijven (particuliere en publieke) hebben geen duidelijk inzicht in hun sociale 

en ecologische verantwoordelijkheden in heel Europa 

 oriëntatie 1: uniformering van de manier waarop particuliere en overheidsbedrijven in heel 

Europa hun sociale en ecologische verantwoordelijkheid nemen. 

 oriëntatie 2: bestraffende belastingheffing voor bedrijven die niet aan deze normen voldoen. 

 oriëntatie 3: een beloning voor bedrijven die aan deze normen voldoen en een duurzame 

transitie doorvoeren. 

Probleemkwestie 4: belastingontduiking: de verplaatsing van bedrijven die belastingvoordelen 

zoeken 

 oriëntatie 1: een concrete belasting invoeren om verplaatsing omwille van 

belastingontduiking te voorkomen. 

 oriëntatie 2: Europese belasting van grote internationale ondernemingen. 
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 oriëntatie 3: Europese belasting van (buitenlandse) bedrijven die geen belasting betalen op 

de plaats waar de rijkdom wordt geproduceerd. 

Landbouw 

Probleemkwestie 1: verschillen in voedselprijzen houden de verschillen in voedselkwaliteit in stand. 

Dit veroorzaakt een probleem voor de volksgezondheid en een individueel menselijk probleem 

 oriëntatie 1: minder gezonde levensmiddelen belasten. 

 oriëntatie 2: belastingen op "luxe"-levensmiddelen. 

 oriëntatie 3: de evaluatie van producten moet gebaseerd zijn op twee criteria (gezondheid 

en milieuduurzaamheid). 

 oriëntatie 4: sociale en solidaire kruidenierswinkels ontwikkelen die zijn voorbehouden aan 

lage inkomens. 

Probleemkwestie 2: etikettering en kwaliteitscontrole van producten 

 oriëntatie 1: zorgen voor recyclebare verpakkingen. 

 oriëntatie 2: opzetten van een fraudebestrijdingssysteem op Europees niveau. 

 oriëntatie 3: sancties vaststellen voor producten die niet over een conform etiket 

beschikken. 

 oriëntatie 4: duidelijk alle vermelden wat zichtbaar aanwezig is (vooral met het oog op 

allergieën). 

 oriëntatie 5: bestaande technologieën gebruiken om de productieketen van levensmiddelen 

in kaart te brengen (informeren over de oorsprong van alle inputs). Analyses inzake 

veevoeder laten uitvoeren door onafhankelijke instanties (opzetten van een monitoring-

systeem). Ingevoerde producten moeten dezelfde kwaliteitseisen hebben als Europese 

producten. 

Probleemkwestie 3: de transformatie van de landbouw ondersteunen om rekening te houden met de 

hulpbronnen en milieueffecten 

 oriëntatie 1: duurzame gewassen ontwikkelen en bevorderen zonder vermindering van de 

hoeveelheid onbeteelde bewaarde grond (zonder ggo's). Precisietechnieken, verticale 

technieken. 

Probleemkwestie 4: rekening houden met de complementaire producties van de landen van de Unie 

en het lokale aspect 

 oriëntatie 1: dit vereist coördinatie tussen landbouwers (keuzes naar productietype, 

hoeveelheden en financiële gevolgen van deze keuzes). 

 oriëntatie 2: een evenwicht vinden tussen op kenmerken gebaseerde productie en lokale 

productie. 

 oriëntatie 3: niet alles overal doen, zich aanpassen aan de kenmerken van de omgeving. 

 oriëntatie 4: onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot wat per regio kan worden 

geteeld (klimatologische omstandigheden). 

 oriëntatie 5: lokale producenten ondersteunen door het organiseren van 

distributiemethoden (rechtstreekse transactie tussen producent en consument). 

Probleemkwestie 5: het gebruik van pesticiden is een probleem. Hoe kunnen we een product vinden 

dat niet schadelijk is? Bijen, die worden beschouwd als een kwaliteitsindicator, hebben het moeilijk 

 oriëntatie 1: bloemen op andere plaatsen planten om de biodiversiteit te bevorderen. 
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 oriëntatie 2: het gebruik van pesticiden verminderen door precisietechnieken (bv. het 

gebruik van drones), met name bij grote producties. 

 oriëntatie 3: systemen van laat maaien toepassen bij het onderhoud van openbare ruimten 

(wegbermen en groenvoorzieningen). Wilde weiden moeten de tijd krijgen om te groeien. 

 oriëntatie 4: planten planten die de productie beschermen en goed zijn voor insecten die de 

productie beschermen. Landbouwers ervan overtuigen gebruik te maken van deze 

technieken. 

Probleemkwestie 6: voedselverspilling: hoe kan dat wat wordt geproduceerd maar niet 

geconsumeerd, worden beperkt? (Verspilling in de verschillende stadia, van productie tot koelkast) 

 oriëntatie 1: win-winregelingen (supermarktoverschotten die tegen lagere prijzen worden 

verkocht aan solidaire kruidenierswinkels en vervolgens aan consumenten met een lager 

inkomen) met belastingvoordelen. 

 oriëntatie 2: planning, distributie en toewijzing (er was het gevoel dat er iets op dat niveau 

moet worden gedaan zonder dat op dat moment een oriëntatie kon worden geformuleerd. 

De groep was zich ervan bewust dat het niet duidelijk was). 

 oriëntatie 3 ernaar streven om de gewoonten en eisen van consumenten te veranderen naar 

producten die op duurzame wijze kunnen worden geproduceerd (in termen van hoeveel-

heden). oriëntatie 4: vanaf de jongste leeftijd onderwijs geven over verspilling en 

consumptie van lokale en seizoensgebonden producten. 

 oriëntatie 5: wetgeving om de grote warenhuizen te verbieden voedingsproducten weg te 

gooien en de mensen die deze nodig hebben daarvan te laten profiteren. 

Digitale infrastructuur 

Probleemkwestie 1: digitale woestijnen. Het is een probleem dat veel diensten te duur zijn. Dit leidt 

tot ongelijkheid 

 oriëntatie 1: bijvoorbeeld een internetbelasting invoeren, zoals de tv-taks, en de staat zou 

providers dwingen internet aan te bieden aan gebruikers. Laat de landen betalen voor de 

dienst via belastinggeld. 

 oriëntatie 2: gratis roaming in alle Europese landen (toegang tot internet en 

telefoongesprekken tegen dezelfde prijs in een ander EU-land). 

 oriëntatie 3: steun/financiële middelen aan huishoudens met een laag inkomen. 

 oriëntatie 4: minimale dienst, basisdienst tegen de laagst mogelijke prijs. 

 oriëntatie 5: cybercentra: informatica-knooppunten als gratis openbare diensten voor de 

inwoners van de stad (bussen, treinen, bibliotheken enz.). 

Probleemkwestie 2: technologische discriminatie: er zijn generaties die niet over de nodige 

vaardigheden beschikken en geen vertrouwen hebben in deze nieuwe technologieën (verbanden met 

hacking). Een percentage van de bevolking zal altijd terughoudend zijn: hoe kunnen mensen (met 

name senioren) overtuigd en geholpen worden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze niet in deze 

woestijn worden achtergelaten (tendens om ouderen aan hun lot over te laten, en andere 

technologische discriminatie)? 

 oriëntatie 1: bewustmakings- en voorlichtingscampagne, opleiding om hun vaardigheden en 

competenties te ontwikkelen. 

 oriëntatie 2: wederzijdse ondersteuning als een soort volmacht aan iemand die namens 

iemand anders administratieve activiteiten op internet kan verrichten. 
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 oriëntatie 3: computertools presenteren als een manier om contact te houden met anderen, 

waaronder kleinkinderen en kinderen. Zorgen voor meer vertrouwen bij senioren via een 

speelsere aanpak. 

Probleemkwestie 3: infrastructuur. Eerst de toegang tot de netwerken oplossen voordat de kwestie 

van de kosten aan de orde komt. Er zijn veel ongelijkheden 

 oriëntatie 1: het doel is om geen "witte zones" meer te hebben. Er mogen geen plekken 

zonder netwerktoegang zijn. 

 oriëntatie 2: inzetten op operatoren die in alle gebieden netwerkdekking verlenen 

(belastingverlagingen, bijdragen). En zelfs verplichten om op het gehele grondgebied 

dekking te verlenen teneinde de concessie te kunnen verkrijgen. Met een tijdsgebonden 

doel. Uiterste datum voor operatoren om netwerktoegang op het gehele grondgebied te 

verlenen. Ervoor zorgen dat de operator die eigenaar is van de communicatielijnen, niet de 

operator kan zijn die de dienst verleent. 

 oriëntatie 3: de beschikbare operatoren en diensten vereenvoudigen en verduidelijken. 

 oriëntatie 4: wegeninfrastructuur gebruiken om digitale infrastructuur toe te voegen. 

 oriëntatie 5: aanvaarden dat er zones zonder toegang zijn. 

Probleemkwestie 4: er is nog steeds een gebrek aan vertrouwen in de veiligheid van online-

instrumenten (bijvoorbeeld online betalen); Risico van hacking bij ziekenhuizen, openbare diensten 

 oriëntatie 1: een deskundige organisatie die de veiligheid kan garanderen, gecoördineerd op 

Europees niveau. Interventiebrigade met zeer belangrijke bevoegdheden. 

 oriëntatie 2: deskundigengroep die een monitoringsysteem ontwikkelt om het 

preventieaspect te versterken. Particulier beschermingssysteem en voorlichting over beter 

gebruik. Bewustmaking en onderwijs. 

 oriëntatie 3: de bescherming van de privacy op het internet waarborgen. Probleem van 

online anonimiteit en intimidatie op het internet. 

Probleemkwestie 5: wij zijn voor de levering van bepaalde onderdelen te afhankelijk van actoren 

buiten Europa. Probleem bij de toegang tot bepaalde onderdelen en het verkrijgen van de 

instrumenten 

 oriëntatie 1: werkzaamheden en onderzoeksactiviteiten financieren om apparaten aan te 

passen in plaats van ze te vervangen. 

 

Een rechtvaardige samenleving 

Sociale zekerheid 

Probleemkwestie 1: toegang tot gezondheids- en socialezekerheidsstelsels en verschillen tussen de 

lidstaten 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan te zorgen voor samenwerking tussen de EU-lidstaten op het 

gebied van gezondheidsonderzoek. Tegelijkertijd moet er worden gezorgd voor 

communicatie over en bekendmaking van de vooruitgang op het gebied van de geneeskunde 

op EU-niveau. 

 oriëntatie 2: wij bevelen een gemeenschappelijk gezondheids- en sociaal beleid aan en 

toegewezen middelen op EU-niveau om te zorgen voor gelijke gezondheids- en sociale-

zekerheidsvoorwaarden in alle lidstaten en gelijke voorwaarden voor artsen. 
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 oriëntatie 3: de verplaatsing van patiënten toestaan voor behandeling in andere landen 

waar die beschikbaar is – Zorgen voor samenwerking tussen EU-lidstaten. 

 oriëntatie 4: volledige dekking van geneesmiddelen die door artsen voor sociaal behoeftigen 

worden voorgeschreven. 

 oriëntatie 5: wij bevelen aan dat de EU aandacht besteedt aan een waardig levenseinde: 

euthanasie. 

 oriëntatie 6: pan-Europees recht om te beslissen over het leven van een ongeboren kind. 

 oriëntatie 7: wij bevelen aan dat de EU een richtlijn uitvaardigt die de lidstaten opdraagt een 

bepaald budget toe te wijzen aan sociale diensten. 

 oriëntatie 8: wij bevelen aan ziekenhuizen te helpen zich te specialiseren teneinde het 

patiëntenvervoer naar andere landen te beperken. 

 oriëntatie 9: wij bevelen aan dat de EU ervoor zorgt dat slachtoffers van huiselijk geweld 

toegang hebben tot gezondheidszorg en sociale zekerheid. 

Probleemkwestie 2: toegang tot sociale zekerheid en subsidies voor migranten en ongelijke 

voorwaarden voor migranten en burgers 

Probleemkwestie 3: thuisloze kinderen: een langdurig adoptieproces in de EU leidt ertoe dat kinderen 

opgroeien in kindertehuizen; snellere adoptie uit niet-EU-landen; onmogelijkheid voor homoseksuele 

koppels om kinderen te adopteren 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU zorgt voor snellere adoptieprocedures. 

 oriëntatie 2: de rechten van het kind in stand houden en ervoor zorgen dat zij een waardig 

huis in de samenleving hebben. 

 oriëntatie 3: eenmaking van de wetgeving van de lidstaten: wanneer wordt het kind 

vrijgegeven voor adoptie? 

 oriëntatie 4: wij bevelen aan om beste praktijken uit andere landen (zelfs buiten de EU) te 

vergelijken en er inspiratie uit te putten. 

 oriëntatie 5: organisaties ondersteunen die met jongeren en gezinnen werken (hun meer 

middelen geven en hen helpen hun werk beter te doen). 

Probleemkwestie 4: crisis in de zorgsector en het probleem van de beschikbaarheid van financiële 

middelen voor zorgdiensten 

 oriëntatie 1: aandacht voor de bescherming van de geestelijke gezondheid van 

zorgverleners. 

Probleemkwestie 5: de Europese bevolking vergrijst, wat een aantal problemen met zich meebrengt 

 oriëntatie 1: wij stellen voor dat de EU steunmechanismen invoert om het geboortecijfer te 

verhogen. De Europese Unie moet het recht van mensen op ouderschap voorstaan, hen 

bijstaan in het ouderschap – bescherming op het werk, ouderschapsondersteuning. 

 oriëntatie 2: wij moeten de houdbaarheid van het pensioenstelsel waarborgen en 

voorstellen om de financiering van pensioenen uit meerdere bronnen te overwegen. 

 oriëntatie 3: wij stellen voor dat pensioenen gekoppeld worden aan het minimuminkomen. 

 oriëntatie 4: geharmoniseerd pensioenstelsel op Europees niveau voor iedereen. 

 oriëntatie 5: wij bevelen betaalbare bejaardentehuizen aan en centra voor oudere patiënten 

met gespecialiseerde zorgbehoeften (bijvoorbeeld mensen met Alzheimer). 

Probleemkwestie 6: concentratie van rijkdom binnen een kleine groep in de context van de 

economische neergang 
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Probleemkwestie 7: in veel landen hebben minder welgestelde gezinnen onvoldoende sociale steun: 

het is financieel moeilijk om kinderen te hebben, we krijgen minder kinderen en de bevolking vergrijst 

 oriëntatie 1: wij stellen voor de nadruk te leggen op sociale steun voor gezinnen als geheel: 

een soort "sociale buffer" vormen zodat jongeren zo snel mogelijk aan het actieve leven 

kunnen deelnemen en ouderen met pensioen kunnen gaan. Er is ook behoefte aan steun 

voor jongere familieleden die voor oudere familieleden zorgen, enz. 

 oriëntatie 2: wij stellen voor steun te verlenen aan sociaal achtergestelde jonge gezinnen en 

te zorgen voor informatie over de beschikbare steun: steun voor onderwijs en digitale 

geletterdheid, voorzieningen voor onderwijs, beschikbaarheid van vrijetijds- en educatieve 

clubs enz., vermelding hiervan in de media. 

 oriëntatie 3: wij stellen voor om vrouwen bij moederschap te ondersteunen. 

 oriëntatie 4: wij stellen voor om jongeren financiële steun te verlenen voor huisvesting 

(goedkopere leningen, enz.). 

 oriëntatie 5: wij bevelen aan te zorgen voor een universeel inkomen en een universele 

levensstandaard. 

 oriëntatie 6: het probleem van de sociale uitsluiting van personen die actief kunnen zijn in 

de samenleving: sociale steun voor kansarmen en zieken. 
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Probleemkwestie 8: gebrek aan beschikbare sociale huisvesting en betaalbare huisvesting 

 oriëntatie 1: regulering van huurprijzen en verkoopprijs van woningen. 

 oriëntatie 2: wij stellen voor steun te verlenen voor huisvesting in kleinere steden en dorpen 

die dichter gelegen zijn bij de grote steden die toegang bieden tot werk. 

 oriëntatie 3: wij stellen voor om een vorm van sociale leasing voor jongeren te bevorderen 

(bijvoorbeeld subsidies voor lidstaten om te bouwen of subsidies om huren te onder-

steunen) – geen sociale koopwoningen die gebouwd moeten worden, maar sociale 

ondersteuning voor het huren. 

Probleemkwestie 9: geestelijke gezondheid 

 oriëntatie 1: het is belangrijk preventieve programma's te hebben. 

 oriëntatie 2: kortere werktijden en -programma's om privé- en werkleven op elkaar af te 

stemmen. 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan onderzoek te bevorderen op het gebied van de invloed van de 

legalisatie van marihuana op de geestelijke gezondheid. 

 oriëntatie 4: bevordering van een gezonde levensstijl. 

Gelijke rechten 

Probleemkwestie 1: het recht van de Europese burgers om anders te zijn is niet gelijk in de lidstaten 

en/of wordt niet geëerbiedigd 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU een mechanisme creëert voor het toezicht op en de 

handhaving van de rechten van minderheden (bv. een portaal of bureau waar mensen een 

klacht kunnen indienen). 

Probleemkwestie 2: het recht op toegang tot betaalbare huisvesting is niet gewaarborgd voor alle 

Europese burgers 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU de invoering van mechanismen voor staatsgaranties 

voor hypotheken (voor nieuwe woningen) op het niveau van de lidstaten ondersteunt via de 

Europese Centrale Bank. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU de toegang tot huisvesting voor de meest behoeftige 

Europese burgers (bv. steun voor jonge gezinnen, gezinnen met kinderen, ouderen, andere 

categorieën kwetsbare burgers enz.) financieel ondersteunt. 

 oriëntatie 3: wij roepen de Europese Commissie op om de lidstaten aan te bevelen lokale 

referenda te organiseren over de maximumhuurniveaus. 

Probleemkwestie 3: de arbeidsvoorwaarden en de beloning zijn niet overal in Europa gelijk 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU stappen zet in de richting van een Europabreed 

minimumloon. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU een instelling opricht om de arbeidsomstandigheden 

in alle lidstaten te monitoren. 

Probleemkwestie 4: onderwijs op het gebied van gelijkheid is niet geschikt op Europees niveau (in de 

context van hardnekkige en tegenstrijdige culturele waarden) 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU gemeenschapsgebaseerde programma's of projecten 

ontwikkelt voor interculturele uitwisselingen voor jonge Europeanen op school en in 

bedrijven (onder meer via online interactie). 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU een curriculum inzake gelijkheid ontwikkelt dat 

studenten uit alle lidstaten in gemeenschappelijke klassen (ook online) moeten volgen. 
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Probleemkwestie 5: de gezinsrechten (ook voor gezinnen met pleegkinderen) zijn in Europa ongelijk 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat alle 

gezinnen, ongeacht de kenmerken van de gezinsleden, in alle lidstaten gelijke rechten 

genieten. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU de regelgeving en de uitvoering van de minimumduur 

van ouderschapsverlof verbetert, zodat alle EU-burgers er in gelijke mate van kunnen 

profiteren. 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan dat de EU actie onderneemt om te zorgen voor uniformiteit van 

de steunmaatregelen voor gezinnen met kinderen in alle lidstaten. 

 oriëntatie 4: wij bevelen aan dat de EU zich concentreert op de vaststelling van een 

standaardwerktijd per week (korter en uniform) om te zorgen voor een betere en gelijke 

behandeling van Europese burgers en hun gezinnen. 

Rechtvaardigheid 

Probleemkwestie 1: loonkloof (om geografische redenen of loonkloof tussen mannen en vrouwen) 

 oriëntatie 1: eerlijke lonen bevorderen (ook rekening houdend met de offshoring van 

bedrijven binnen de EU). 

 oriëntatie 2: de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleinen. 

Probleemkwestie 2: moeilijkheden bij moederschap/vaderschap/geboorte (met name bij jongeren) 

 oriëntatie 1: moederschap/vaderschap (met name bij jongeren) ondersteunen. 

Probleemkwestie 3: gebrek aan kansengelijkheid bij de toegang tot kwaliteitsonderwijs 

 oriëntatie 1: kansengelijkheid en gendergelijkheid in het onderwijs bevorderen. 

 oriëntatie 2: de academische diploma's van de EU in alle EU-landen valideren. 

 oriëntatie 3: gelijke toegang tot kwalitatief hoogstaand en vergelijkbaar onderwijs in 

verschillende landen. 

Probleemkwestie 4: moeilijkheden bij het vinden van een eerste baan 

 oriëntatie 1: de toegang tot de eerste baan en stages voor beroepsonderwijs en hoger 

onderwijs bevorderen. 

Toegang tot sport 

Probleemkwestie 1: gebrek aan toegang tot sport en lichaamsbeweging: faciliteiten, diversiteit, 

prioritering 

 oriëntatie 1: de sociale en genderkloof bij de toegang tot sport en lichaamsbeweging 

verkleinen. Het gebruik van het lichaam in het dagelijks leven aanmoedigen. 

 oriëntatie 2: besef van het belang van lichaamsbeweging. Ervoor zorgen dat overheids-

instellingen kwaliteit en diversiteit in sportdiensten aanbieden. EU: richtsnoeren opstellen 

voor landen om naar dit doel toe te werken. 

 oriëntatie 3: sportbeoefening en lichaamsbeweging integreren in de nationale 

gezondheidszorg (fysieke en geestelijke gezondheid). 

 oriëntatie 4: diversiteit van de sport voor de ontwikkeling van verschillende capaciteiten. 

 oriëntatie 5: creatieve manieren zoeken om technologische vrijetijdsbesteding en 

lichaamsbeweging met elkaar te verbinden (toepassingen waarmee verschillende mensen 

kunnen deelnemen aan sport, persoonlijk of online). 
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Leren in Europa 

Europese identiteit 

Probleemkwestie 1: een gevoel van verbondenheid in Europa tot stand brengen 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan om het gevoel van verbondenheid te versterken door middel 

van culturele, professionele en sociale uitwisselingen (met inbegrip van sport), bijvoorbeeld 

via vrijwilligerskampen en ontmoetingsplaatsen. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan om het gevoel van verbondenheid te versterken door meer 

informatie te verstrekken over de Europese instellingen en de lidstaten. 

 oriëntatie 3: wij bevelen meer participatiemogelijkheden aan, bijvoorbeeld via burgerfora. 

 oriëntatie 4: wij bevelen aan dat er gemeenschappelijke succesverhalen (zoals de bestrijding 

van pandemieën, het bereiken van vrede) worden uitgewisseld en dat de voordelen van wat 

de EU tot nu toe heeft gedaan, worden gepromoot als lesmateriaal op scholen. 

 oriëntatie 5: wij bevelen aan dat de EU meer culturele programma's en uitwisselingen 

bevordert. 

Probleemkwestie 2: onderwijs is niet voor iedereen toegankelijk (bv. Erasmus+) 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan programma's en aanbiedingen te ontwikkelen die toegankelijk 

worden gemaakt voor alle leeftijdscategorieën (ongeacht achtergrond, leeftijd, onderwijs) 

van de bevolking. 

 oriëntatie 2: wij hebben nog meer uitwisselingen (cultuur, muziek, ontdekking) en 

financiering nodig. 

 oriëntatie 3: wij bevelen meer digitalisering aan in de klas (bv. transnationale klassen in de 

virtuele ruimte). 

Probleemkwestie 3: bevorderen van gemeenschappelijke belangen waar Europese burgers zich in 

kunnen vinden 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan om bestaande programma's (competities, toernooien) meer 

Europees te maken. 

Probleemkwestie 4: taalbarrières 

oriëntatie 1: wij bevelen aan meertaligheid al op zeer jonge leeftijd te bevorderen.  

Probleemkwestie 5: zorgen voor een gelijk kennisniveau over Europa 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan om in alle lidstaten een overkoepelend Europees vak 

(geschiedenis, politiek, maatschappijleer) in te voeren. 

Digitaal onderwijs 

Probleemkwestie 1: totstandbrenging van een goede digitale infrastructuur 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU ervoor zorgt dat alle burgers technische toegang 

hebben (netwerk en terminals) en dat de digitale infrastructuur in de landen wordt 

ontwikkeld (rekening houdend met de aankoop van apparatuur die kan worden 

hergebruikt). 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU het recht op internet verankert. 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan dat het thema wordt onderworpen aan het 

duurzaamheidsaspect. 
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Probleemkwestie 2: iedereen toegang geven tot digitalisering 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU materiaal en opleiding bevordert voor alle burgers, 

met name voor burgers die niet over IT-vaardigheden beschikken. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat de EU instrumenten (schrijfprogramma's, onderwijs-

platform) vrijelijk beschikbaar stelt voor gebruik. Daartoe moeten ofwel eigen programma's 

worden ontwikkeld ofwel bestaande programma's (bv. Office) voor iedereen beschikbaar 

worden gesteld. 

Probleemkwestie 3: behoefte aan regulering van digitaal onderwijs en werk 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan om rondetafelgesprekken met scholen, bedrijven, politici, 

gezondheidsdiensten, psychologen en sociologen te bevorderen en online onderwijs en 

online werk wettelijk te reguleren. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan om, naast digitale geletterdheid, het kritisch vermogen van 

burgers meer te bevorderen. Burgers moeten kritisch kunnen omgaan met inhoud. 

Probleemkwestie 4: voorkomen van de negatieve gevolgen van de digitale wereld 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan jongeren bewuster te maken van de gevaren door middel van 

IT-opleidingen en leercontracten, als schoolvak. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat innovaties deel gaan uitmaken van digitaal onderwijs en 

sterker worden bevorderd. 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan dat grote IT-platforms meer verantwoording afleggen. 

Culturele uitwisselingen 

Probleemkwestie 1: te weinig mensen hebben toegang tot Europese uitwisselingsprogramma's 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU mensen met een minder bevoorrechte economische 

achtergrond helpt toegang te geven tot uitwisselingen door middel van beurzen en 

begrotingssteun aan scholen. 

 oriëntatie 2: de beschikbare informatie op scholen verbeteren. 

 oriëntatie 3: wij bevelen een gemeenschappelijk EU-platform aan voor het coördineren van 

de uitwisseling, met inbegrip van informatie over schoolsystemen van andere landen, en om 

bedrijven bij de structuur te betrekken, aangezien zij studenten als stagiairs zouden kunnen 

aannemen. 

 oriëntatie 4: een programma opzetten voor scholen of klassen om andere EU-landen te 

bezoeken. 

 oriëntatie 5: een gemeenschappelijk EU-format voor uitwisselingsklassen. 

 oriëntatie 6: wij stellen voor dat de EU een handleiding ontwikkelt voor informatie over de 

onderwijsstelsels van de lidstaten. 

 

Probleemkwestie 2: onvoldoende opties of kennis over hoe de uitwisseling in verschillende 

leeftijdsgroepen en beroepen kan plaatsvinden 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU mensen die reeds aan een uitwisselingsprogramma 

hebben deelgenomen, inzet om dit actief te promoten als ambassadeurs. 

Milieu-educatie 

Probleemkwestie 1: er is te weinig betrokkenheid van de EU-burgers bij klimaatverandering en 

duurzaamheid 
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 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat de EU meer doet om het delen van kennis over beste 

praktijken op het gebied van duurzaamheid te vergemakkelijken. Uitwisseling van kennis en 

technologie tussen onderwijs-, overheids- en bedrijfsorganisaties. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat meer concreet advies van de EU aan de burgers wordt 

verstrekt over wat eigenlijk een duurzame keuze is als consument/individu. 

 oriëntatie 3: wij bevelen aan dat meer concrete en lokale kennis over de manier waarop het 

gedrag van burgers van invloed is op hun omgeving, rechtstreeks met hen wordt gedeeld. 

 oriëntatie 4: wij bevelen aan dat de EU een wedstrijd op het gebied van duurzaamheid 

organiseert voor scholen uit alle lidstaten. 

Probleemkwestie 2: we beschikken niet over voldoende praktische ervaring over wat milieu en 

klimaat precies zijn en wat ze voor ons betekenen 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat onderwijsprogramma's meer gericht zijn op projecten die 

kinderen in contact brengen met het milieu en het klimaat, en dat er ook wordt geprobeerd 

oplossingen uit te werken. 

 oriëntatie 2: wij bevelen aan dat duurzaamheid wordt geïntegreerd in de curricula van 

andere schoolvakken in de hele EU. 

 

Kwaliteit, financiering en toegang tot onderwijs 

Probleemkwestie 1: 

 oriëntatie 1: een uniforme gereguleerde onderwijsnorm in heel Europa. Op primair en 

secundair niveau. 

 oriëntatie 2: er moet één enkele Europese taal worden onderwezen in alle basisscholen in 

de EU; dit wordt gefinancierd en betaald door de EU-lidstaten. 

 oriëntatie 3: het Erasmus-programma moet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn. 

 oriëntatie 4: gelijke toegang tot iedereen voor tertiair onderwijs. Een gebrek hieraan hindert 

de gelijke toegang. 

 

Probleemkwestie 2: 

 oriëntatie 1: gelijke toegang tot gratis onderwijs in de hele EU. 

Probleemkwestie 3: 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat op scholen op alle niveaus levensvaardigheden, met 

inbegrip van seksuele-gezondheidskwesties, worden aangeleerd. Critici moeten worden 

tegengegaan met vrijwillige lessen die feitelijke seksuele voorlichting bieden. 

Probleemkwestie 4: 

 oriëntatie 1: financiering en toegang tot financiering of beurzen in de hele EU zijn van vitaal 

belang om gelijke kansen op het gebied van onderwijs en toegang tot gelijke technologie te 

waarborgen. 

Probleemkwestie 5: 

 oriëntatie 1: meer steun voor leerkrachten als individu. 

Harmonisatie van het onderwijs 

Probleemkwestie 1: 
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 oriëntatie 1: er moet een uniforme onderwijsnorm komen voor alle Europese scholen. 

Probleemkwestie 2: 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat milieu-educatie vanaf jonge leeftijd en voor iedereen in de 

EU deel uitmaakt van het schoolprogramma. 

Probleemkwestie 3: 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan dat er één gemeenschappelijke Europese taal, het Engels, 

wordt onderwezen, waardoor het onderwijs over het milieu en alle andere zaken in heel 

Europa veel gemakkelijker zou worden. 

 

Een ethische en veilige digitale transformatie 

Democratisering van digitalisering 

Probleemkwestie 1: op school wordt onvoldoende onderwezen over digitale hulpmiddelen en het 

gebruik ervan 

 oriëntatie 1: wij moeten een onderwijsmethode op basis van digitale instrumenten 

integreren op school. 

 oriëntatie 2: er is behoefte aan onderwijs en bewustmaking van digitale instrumenten in 

scholen op Europees niveau. 

Probleemkwestie 2: er is sprake van misbruik in verband met het gebruik van internet (met inbegrip 

van online pesterijen) 

 oriëntatie 1: wij hebben een duidelijkere en explicietere onderwijsmethode nodig om 

mensen voor te lichten over het gebruik van internet (zie probleemkwestie 1 over 

onderwijs). Wij bevelen cursussen ethiek inzake internetgebruik aan. 

 oriëntatie 2: wij moeten actie ondernemen op het gebied van nepnieuws en onjuiste 

informatie. Wij bevelen meer acties aan, zoals "geverifieerde websites". 

 oriëntatie 3: wij moeten de strijd tegen misbruik op het internet opvoeren. Wij bevelen de 

oprichting aan van een politie-achtige organisatie die gespecialiseerd is in digitale kwesties 

en die personen op het internet kan identificeren en onaanvaardbaar gedrag kan opsporen. 

Probleemkwestie 3: apparatuur en digitale diensten zijn zeer duur 

 oriëntatie 1: wij bevelen aan te investeren in digitale innovatie zodat elke Europeaan 

toegang kan hebben tot apparatuur op lokaal niveau. 

Probleemkwestie 4: sommigen weten niet hoe zij digitale instrumenten moeten gebruiken. Hoe 

kunnen wij ervoor zorgen dat alle Europeanen er gebruik van kunnen maken? 

 oriëntatie 1: les geven over het gebruik van digitale instrumenten op school, maar ook de 

media over deze kwesties betrekken, omdat zij een belangrijke rol spelen in het digitale 

bewustzijn. 

 oriëntatie 2: in alle EU-landen over één internetnetwerk beschikken. 

 oriëntatie 3: alle online beschikbare informatie moet offline beschikbaar kunnen zijn. 

Probleemkwestie 5: burgers hebben te weinig informatie over het gebruik dat van hun 

persoonsgegevens wordt gemaakt, en met name over de verkoop van hun persoonsgegevens 

 oriëntatie 1: het aantal persoonsgegevens dat nodig is om toegang te krijgen tot internet 

moet worden beperkt en de digitale platforms moeten verantwoordelijk worden gehouden 

voor hun gebruik van de gegevens. 
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 oriëntatie 2: een gemeenschappelijke cloud creëren voor Europese bedrijven. 

 oriëntatie 3: een Europees sociaal netwerk creëren, dat door Europeanen voor Europeanen 

wordt opgezet. 

Probleemkwestie 6: onduidelijkheid over de algoritmen van artificiële intelligentie 

 oriëntatie 1: vereenvoudigen en toelichten van de algoritmen die door artificiële intelligentie 

worden gebruikt om tot een betere maatschappelijke acceptatie te komen. 

 

 

Cyberbeveiliging 
Probleemkwestie 1: gebrek aan regels en transparantie voor multinationale ondernemingen die 

gegevens gebruiken, zoals sociale netwerken 

 oriëntatie 1: wij hebben een instantie nodig om consumenten te vertegenwoordigen en de 

belangen van mensen te behartigen tegen bedrijven die hun gegevens gebruiken. 

 oriëntatie 2: wij moeten in Europa één stem creëren tegen digitale giganten die zo veel 

invloed hebben, het moet mogelijk zijn om deze bedrijven in Europa en niet alleen in de 

Verenigde Staten te beoordelen en hen te dwingen Europese wetten toe te passen. 

 oriëntatie 3: wij stellen voor om de toestemmingsteksten voor het gebruik van 

persoonsgegevens duidelijker en korter te maken bij de aanmelding op een website. 

oriëntatie 4: het voorbeeld volgen van landen die ervaring hebben met succesvolle oplossingen 

(bijvoorbeeld het Finse onderwijssysteem). Probleemkwestie 2: cyberbeveiliging is een complex 

onderwerp en het is onduidelijk hoe en op welk niveau dit onderwerp wordt beheerd 

 oriëntatie 1: wij stellen voor meer samenwerking tussen bedrijven en landen van de 

Europese Unie aan te gaan en mondiale acties en een mondiale overeenkomst inzake 

cyberbeveiliging tot stand te brengen. 

Probleemkwestie 3: als internetgebruikers zijn we blootgesteld aan meerdere risico's (phishing, 

piraterij enz.). Wij zijn niet allemaal op de hoogte van deze risico's en we weten niet noodzakelijk hoe 

we ze kunnen herkennen 

 oriëntatie 1: er bestaat risicobewustzijn, maar dat moet worden versterkt. Wij stellen voor 

om het risicobewustzijn toe te spitsen op concrete voorbeelden (bijvoorbeeld door phishing 

toe te lichten en voorbeelden te geven; uit te leggen dat er bedrieglijke reclame is en 

voorbeelden te geven enz.). 

 oriëntatie 2: wij stellen voor Europese bewustmakingscampagnes met meerdere netwerken 

op te zetten die zijn afgestemd op de verschillende soorten gebruikers (jongeren, ouderen). 

 oriëntatie 3: vergemakkelijken van het melden van misbruik van accounts op sociale 

netwerken en verduidelijken hoe dit melden in zijn werk gaat; in staat zijn mensen die zich 

schuldig maken aan misbruik op het internet te identificeren en te bestraffen 

Probleemkwestie 4: steeds meer worden websites en platforms (in ruime zin) geïnstrumentaliseerd 

en gebruikt voor cybercriminaliteit (afpersing van geld, bedreigingen, intimidatie, chantage enz.) 

 oriëntatie 1: wij stellen voor de samenwerking tussen websites/platforms en autoriteiten te 

versterken om deze vormen van cybercriminaliteit systematischer op te sporen en te volgen. 

Het is belangrijk om het werk van alle actoren "achter de schermen" zichtbaar te maken 

Gegevensbescherming 
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Probleemkwestie 1: gebrek aan toegang tot en zeggenschap over de gegevens die de burgers delen 

(door de burgers zelf) 

 oriëntatie 1: een EU-orgaan oprichten dat gemakkelijk toegankelijk is voor burgers, dat 

transparantie vereist en dat gedeelde normen in de EU-lidstaten biedt. 

 oriëntatie 2: de mogelijkheid creëren voor mensen om te kiezen welke gegevens gevoelig 

zijn en welke niet. 

 oriëntatie 3: een digitale EU-ID invoeren (niet alleen een nationale digitale ID). 

 oriëntatie 4: telefoons, huishoudelijke toepassingen (Alexa) moeten transparanter zijn over 

wat ze verzamelen, opslaan en delen (en met wie) en eigenaars moeten de mogelijkheid 

hebben om de toegang tot gegevens te wissen of te beperken. 

Probleemkwestie 2: onvoldoende mechanismen om datagiganten (zoals Facebook) te controleren, 

aangezien zij nog meer macht hebben dan politieke besluitvormers 

 oriëntatie 1: duidelijke controlemechanismen door het (niet-politieke maar op deskundigen 

gebaseerde) EU-orgaan, dat onafhankelijk is en door de lidstaten wordt gefinancierd. 

 oriëntatie 2: nieuwe regelgeving inzake digitale reclame. 

 oriëntatie 3: EU-certificering van naleving van de gegevensbescherming verplicht maken 

voor alle technologiebedrijven/aanbieders en dit moet zichtbaar worden opgenomen in de 

webaanwezigheid van een organisatie. 

 oriëntatie 4: beloningen voor bedrijven die zich houden aan de voorschriften inzake 

gegevensbescherming, transparantie en beveiliging. 

Probleemkwestie 3: onvoldoende digitaal onderwijs voor burgers 

 oriëntatie 1: op maat gesneden klassen voor oudere burgers en verlenen van 

ondersteunende diensten. 

 oriëntatie 2: specifiek leerplan voor jongere generaties (op school en thuis). 

 oriëntatie 3: technologiegebruikers die minder vertrouwd zijn met het gebruik van 

technologie ondersteunen bij het verwerven van actuele kennis hierover. 

 oriëntatie 4: het vaststellen van een universele basis van wat minimale digitale geletterdheid 

moet zijn. 

 oriëntatie 5: de EU moet (intergenerationele) onderwijsprogramma's ondersteunen waarbij 

jongeren ouderen leren hoe zij in de digitale omgeving kunnen werken. 

 oriëntatie 6: speciale onderwijsprogramma's en communicatiecampagnes over 

cybercriminaliteit opzetten. 

Probleemkwestie 4: de (juridische en technologische) taal die in de digitale omgeving wordt gebruikt, 

is te complex voor burgers om te begrijpen 

 oriëntatie 1: criteria invoeren voor de certificering van technologiebedrijven: beschikken 

over vereenvoudigde samenvattingen van informatie over datagebruik die voor iedereen 

begrijpelijk is. 

 oriëntatie 2: het invoeren van niet-toestemming (behalve bij uitdrukkelijke toestemming) of 

beperkte toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens als primair beginsel. 

 oriëntatie 3: communicatie verbeteren over wijzigingen in de AVG en gegevensbescherming 

in het algemeen. 

Probleemkwestie 5: onvoldoende onderzoek naar gegevensbescherming 

 oriëntatie 1: EU-financiering om de onderzoeksinspanningen uit te breiden. 
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Probleemkwestie 6: gebrek aan toegang tot technologie (bv. voor kinderen uit een omgeving met een 

laag inkomen) 

 oriëntatie 1: steunprogramma's financieren voor personen die geen hardware hebben noch 

de mogelijkheid hebben deze te verwerven. 

 oriëntatie 2: benchmarkinformatie creëren voor de EU en de toegang tot technologie 

verbeteren via onderwijsprogramma's/-instellingen. 

Gezonde digitalisering 

Probleemkwestie 1: hoe kan de impact van technologie op de geestelijke gezondheid van burgers 

worden aangepakt? 

 oriëntatie 1: een tweejarig proefproject opzetten dat het Finse onderwijsmodel in alle 

lidstaten toepast en vervolgens de resultaten ervan evalueren. 

 oriëntatie 2: een organisatie/instelling die ouderen leert om gezond gebruik te maken van 

internet. 

 oriëntatie 3: op scholen gezamenlijke opleidingscentra voor minderjarigen en hun gezinnen 

creëren, zodat zij samen leren. 

 oriëntatie 4: bestuderen en onderzoeken of de infrastructuur die nodig is voor digitaal 

onderwijs in alle lidstaten van een vergelijkbaar niveau is (hebben alle scholen computers, 

glasvezelverbindingen enz.)? 

Probleemkwestie 2: hoe bestrijden we alle schade die wordt veroorzaakt door de combinatie van 

"nepnieuws", de kracht van algoritmen en slechte gegevensprivacy? 

 oriëntatie 1: mensen leren om kritisch na te denken. 

 oriëntatie 2: algoritmen tonen automatisch de meest controversiële/naar consensus 

neigende versies van een onderwerp en andere gezichtspunten (nepnieuws) zodat je kunt 

vergelijken. 

 oriëntatie 3: verwerking en opslag van gegevens op lokale apparaten, zonder deze in de 

cloud te delen. 

 oriëntatie 4: de meerderheidsconsensus van de wetenschappelijke gemeenschap gebruiken 

als het standpunt dat wij waarheidsgetrouw vinden en dat wij als tegenstelling voor andere 

standpunten gebruiken. 

 oriëntatie 5: een organisatie of instelling die het nieuws verifieert en controleert en zegt of 

het echt is of niet. 

 oriëntatie 6: de media kunnen niet privé zijn, zij moeten openbaar zijn, zodat zij geen geld 

verdienen door leugens te verspreiden. 

 oriëntatie 7: een tweejarig proefproject opzetten dat het Finse onderwijsmodel in alle 

lidstaten toepast en vervolgens de resultaten ervan evalueren. 

 oriëntatie 8: een Europees onlineplatform creëren waarop geverifieerd nieuws wordt 

weergegeven. 

 oriëntatie 9: een Europees digitaal platform opzetten dat informatie, opleiding en onderwijs 

biedt (niet alleen over een gezond gebruik van het internet, maar ook over tal van andere 

aspecten) en dat ook hulpmiddelen en professionals op het gebied van geestelijke 

gezondheid aanbiedt.  
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Bijlage I - Hoe worden de oriëntaties bepaald? 

Overzicht van sessie 2 

 

Vrijdag, 05/11/2021 

Plenaire vergadering 1 

Doelstelling: zich weer als panel gereedmaken voor de tweede sessie 

Verwelkoming; woord aan de burgers; verslag van de ambassadeurs van de plenaire 

vergadering van de Conferentie; platformupdate; weekendagenda; inleiding tot de 

methodologie van de sessie 
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Zaterdag, 06/11/2021 

Plenaire vergaderingen per werkgebied 1 

Doelstelling: deskundigen wisselden informatie over de deelgebieden uit. 

Werkzaamheden van subgroep 1 

Doelstelling 1: burgers stelden binnen een specifiek deelgebied problemen vast op basis van 

de thema's van het deelgebied, input van deskundigen, eigen kennis en overleg. 

Doelstelling 2: burgers formuleerden voor elke probleemkwestie oriëntaties en 

motiveringen3. 

 

Zondag, 07/11/2021 

Plenaire vergaderingen per werkgebied 2 

Doelstelling: deskundigen wisselden informatie over de deelgebieden uit. 

Werkzaamheden van subgroep 2 

Doelstelling 1: afhankelijk van het werkgebied formuleerden de burgers nieuwe probleem-

kwesties, oriëntaties en motiveringen of werden de werkzaamheden van zaterdag verder 

uitgewerkt. 

Doelstelling 2: de burgers legden de laatste hand aan de oriëntaties en de motiveringen. 

Plenaire vergadering 2 

Doelstelling 1: rapporteurs van de groep brachten verslag uit over de discussies in de 

subgroepen. 

Doelstelling 2: burgers gaven feedback over sessie 2. 

Doelstelling 3: de hoofdmoderatoren gaven vooruitzichten voor sessie 3. 

  

                                                
3  Aangegeven in de bijlage over gedetailleerde probleemkwesties, oriëntaties en motiveringen. 
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B. Gedetailleerd proces om oriëntaties te bepalen 

 Achtergrond: tijdens sessie 1 had elk Europees burgerpanel tussen 75 en 78 thema's aan de 
orde gesteld die verband houden met het overkoepelende thema van hun panel. Deze 
thema's werden georganiseerd in 5 werkgebieden, die elk uit deelgebieden bestaan. De door 
elk panel aan de orde gestelde thema's vormden de basis voor de werkzaamheden van de 
burgers tijdens sessie 2. Vóór sessie 2 kregen burgers een specifiek werkgebied en 
deelgebied toegewezen waaraan zij zouden werken. 
 

 Op zaterdagochtend begonnen burgers de dag met een plenaire vergadering op het hun 
toegewezen werkgebied. Er is een plenaire vergadering per werkgebied, opgedeeld in drie 
subgroepen van dat werkgebied. Tijdens de plenaire vergadering van het werkgebied 
presenteerde de moderator de thema's van de deelgebieden, en luisterden de panelleden 
naar de input van een of twee deskundigen op elk deelgebied. Na de input van de 
deskundigen volgde een korte vraag- en antwoordsessie. Aan het einde van de plenaire 
vergadering van het werkgebied bespraken de subgroepen gedurende 20 minuten 
gezamenlijk in een brede discussie hoe zij de thema's aan de probleemkwesties wilden 
koppelen. 
 

 Na afloop van de plenaire vergadering van het werkgebied, gingen de burgers in hun 
subgroep aan de slag. Deze eerste werkzaamheden van de subgroep moesten de burgers in 
staat te stellen om, op basis van hun eigen kennis, de input van de deskundigen en het 
thema van hun deelgebied, duidelijke probleemkwesties te formuleren. Een probleem-
kwestie is een probleem/iets dat veranderd/aangepakt moet worden. Als een van de 
thema's al bijna een probleemkwestie was, kon het als basis worden gebruikt. Als een thema 
erg breed was, kon er een probleemkwestie van gemaakt worden. 
 

 De burgers konden in deze eerste ronde van 45 minuten zoveel probleemkwesties 
aansnijden als ze wilden. Na de plenaire vergadering van het werkgebied op zondag konden 
ze de resterende probleemkwesties anders indelen, wanneer de input van nieuwe 
deskundigen daartoe aanleiding gaf. 
 

 De rest van de zaterdag begonnen de burgers in hun subgroepen met het opstellen van 
oriëntaties voor de probleemkwesties die zij aan de orde hadden gesteld. Oriëntaties zijn 
de eerste stap naar het opstellen van aanbevelingen, het doel van sessie 3. De in sessie 2 
opgestelde oriëntaties zullen de basis vormen voor het opstellen van de aanbevelingen in 
sessie 3. 
 

 Aan het eind van de zaterdag ontvingen de subgroepen het werk van een andere subgroep 
op hun werkgebied en werden ze gevraagd hierop te reageren en feedback te geven. 
 

 De zondag begon met een plenaire vergadering van het werkgebied. Het doel van deze 
plenaire vergadering van het werkgebied was dat elke subgroep de tot dusver ontwikkelde 
ontwerporiëntaties zou presenteren. Daarnaast ontvingen zij input van nieuwe deskundigen 
over thema's waaraan zij al hadden gewerkt, of over nieuwe thema's, afhankelijk van het 
werkgebied. 
 

 Na afloop van de plenaire vergadering van het werkgebied, gingen de burgers in hun 
subgroep aan de slag om hun oriëntaties van zaterdag af te ronden, de feedback van de 
deskundigen te integreren of nieuwe probleemkwesties aan de orde te stellen en nieuwe 
oriëntaties te formuleren. 
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Bijlage II - Gedetailleerde probleemkwesties, oriëntaties en motiveringen 

NB: nota's van de gespreksleiders met een beschrijving van de thema's. Elke gespreksleider heeft aantekeningen in zijn/haar eigen taal 

gemaakt. I = issue (probleemkwestie), O = orientation (oriëntatie), J = Justification (motivering) 

Werkgebied 1 - Werken in Europa 

Oorspronkelijke taal 
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Arbeids-
markt  
(groep 1 
(Duits)) 

I1: Gleiche Lebensqualität (zwischen Ländern / zwischen Land/Stadt). 
 
O1: Eine proaktive EU-Wirtschaftspolitik um die Globalisierung besser zu steuern. 
J1: Die Exzesse der Globalisierung sollten korrigiert werden und "Brain Drain" verhindert werden. 
 
O2: Eine "Magna Carta", die alle zentralen Arbeitsthemen regelt. 
J2: Eine Charta kann ein verbindendes Element sein. 
 
O3: Nationale Umsetzung von EU-Verordnungen ist ein Problem. 
J3: In einigen Ländern ist nicht Regulierung, sondern Umsetzung die Herausforderung. Es gibt eine große Schattenwirtschaft. 
 
I2: Harmonisierung vs Liberalisierung 
 
O1: Es sollte eine Harmonierung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen geben. 
J1: Ungleiche Arbeitsbedingungen können zu sozialer Exklusion führen. 
 
O2: Unternehmerische Freiheit darf nicht zu sehr eingeschränkt werden 
J2: Unternehmen könnten weniger Menschen einstellen durch Überregulierung. 
 
O3: Die EU sollte einen Europäischen Mindestlohn etablieren 
J3: Es entstehen ansonsten ethisch problematische Situationen. Aktuell z.B. Erntehelfer in der Hochphase der Pandemie aufgrund des Lohngefälles. 
 
O4: Recht auf Arbeitsplätze für alle 
 
I3: Arbeitnehmerrechte stärken 
 
O1: Gründung von Gewerkschaften unterstützen 
 
I4: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
O1: Die Kluft zwischen Öffentlichen und Privaten Sektor muss geschlossen werden 
J1: im Öffentlichen Bereich gibt es bis zu einem Jahr Elternzeit, in Privatunternehmen nur 4 Monate (Beispiel aus Griechenland). Es gibt auch große 
Unterschiede bei den Zulagen. 
 
O2: Die Betreuung muss verbessert werden um die Work-Life Balance zu ermöglichen. 
J2: Ohne Investionen in die Infrastruktur, vor allem Kindertagesstätten, kann keine ausreichende Betreuung gewährleistet werden. 
 
O3: Es gibt hier noch eine starke Ungleichheit zwischen Frauen und Männern 
J3: Hier spielen Tradition und Kultur eine gewichtige Rolle, aber durch richtige Anreize kann die Ungleichheit reduziert werden. Außerdem müsste es 
eine größere Anerkennung und Akzeptanz für Betreuung geben, vor allem für Frauen. 
 
O4: Große Dringlichkeit in der Umsetzung von EU Richtlinien in nationales Recht 
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J4: Es gibt noch zu viele Unterschiede zwischen den Ländern. 
 
O5: Andere Formen von Familien dürfen nicht ignoriert werden. Dies gilt auch für Familien, die Behinderte Personen betreuen. 
 
I5: EU Aktionsplan zu sozialen Rechte 
 
O1: Aktionsplan sollte rechtlich bindend gemacht werden, damit nationale Regierungen verpflichtet sind, ihn umzusetzen 
J1: Es gibt keinen Fortschritt ohne Verbindlichkeit 
 
O2: Mehr Aufklärung bei Bürgern bei diesen Entscheidungen 
J2; Ohne Wissen kann man nicht gemeinsam handeln. Es sollte ein gemeinsames Medium europaweit geben. 
 
O3: Geschlechtergleichheit muss vorangetrieben werden. Das gilt auch für Equal Pay. Transparenz bei Löhnen ist essentiell. 
 
O4: Chancengleichheit für alle (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderte Personen,... 
 
I6: Lokale Wirtschaft stärken 
 
O1: Steuerbefreiung für lokal angebaute oder produzierte Waren 
J1: So können bessere, nachhaltigere und ökologische Strukturen aufgebaut werden, die den Menschen vor Ort helfen 
 
O2: KMUs besser schützen. Ein EU-Büro könnte hier unterstützen, z.B. mit Informationen, Rechtsbeistand 
 
O3: Bessere Anreize setzen für gefährliche Tätigkeiten 
 
O4: Start-Ups in der Lokalwirtschaft: System von Darlehen, die von großen Banken unterstützt wird. Auch Unterstützung von lokaler rechtlicher 
Beratung; 
J4: Start-ups sind besonders in der Anfangsphase abhängig von Unterstützung um später erfolgreich zu sein. 
 
I7: Bedingungsloses Grundeinkommen 
 
O1: Es sollte einen Vertrag geben, der verschiedene Aspekte berücksichtigt. Eine europäische Gewerkschaft soll die Einhaltung überwachen. 
J1: Ohne Überwachung ist die Umsetzung schwierig 
 
O2: Von zentraler Bedeutung ist die Anpassung an den nationalen Kontext. 
J2: Die Kaufkraft in den Ländern ist sehr unterschiedlich, ein Grundeinkommen hätte daher ganz andere Auswirkungen 
 
O3: Vor einem bedingungslosen Grundeinkommen muss ein EU weiter Mindestlohn etabliert sein. 
J3: Das Grundeinkommen geht über den Mindestlohn hinaus und wäre als erster Schritt zu weitreichend 
 
O4: Das Grundeinkommen muss an eine Regulierung der Migration gekoppelt werden. 
O4: Ohne Regelung wird das Migrationssystem überfordert und falsche Anreize gesetzt 
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O5: Das Grundeinkommen ist als Konzept sinnvoll und hat das Potential, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen 
J5: Es gibt Umstände im Leben oder finanzielle Abhängigkeiten, die die volle Entfaltung eines Menschen einschränken oder verhindern. Durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen besteht die Möglichkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
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Jongeren en 
werkgelegen
-heid  
(groep 6 
(Nederlands)) 

I1: Het curriculum en de ervaring tijdens de studies zijn niet goed afgestemd op de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Studenten hebben te weinig kans om ervaring op te doen met die arbeidsmarkt. 
 
O1: Wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen 
en/of in sociale projecten zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. In een latere studiefase stellen we voor dat dit meer gericht gebeurt in 
functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier leren ze het belang van verantwoordelijkheid en krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst 
en krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 
J: Het doel is om een betere aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
Maar ook om jongeren inzicht en respect te laten krijgen voor de arbeidmarkt. En verantwoordelijkheidszin op te bouwen. 
 
O2: We stellen voor om bedrijven en organisaties te stimuleren om stageplaatsen te voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 
J: Niet voldoende bedrijven en organisaties zijn vandaag bereid dit nu te doen. De oorzaak hiervan kan divers zijn: bv. Onvoldoende capaciteit om de 
stagairs te begeleiden. Organisaties en bedrijven beseffen niet voldoende welke kansen dit biedt voor hun eigen toekomst. Het is een win-win voorstel. 
 
I2: Het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale competenties nodig voor de arbeidsmarkt. 
 
O1: Sociale competenties en vaardigheden moeten mee in het schoolcurriculum vervat worden. Sociale competenties zijn het leren omgaan met 
elkaar, het luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en waardering hebben voor anderen. 
J: Om op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren heb je absoluut ook nood aan deze softskills. 
 
O2: Leerkrachten moeten eerst zelf bewust zijn van deze sociale vaardigheden en opgeleid worden om jongeren daarin te begeleiden. Train the 
trainer. 
J: We moeten beginnen met de leerkrachten hierover op te leiden want anders kunnen zij jongeren niet goed genoeg begeleiden 
 
O3: Humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer onderwezen worden in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 
J: Op deze manier kunnen we blijvend voortbouwen uit de lessen geleerd uit het verleden. 
 
O4: Jongeren moeten aangemoedigd worden om onafhankelijk in de maatschappij te staan. Daarom moeten ze aangespoord worden om blijvend aan 
zelfstudie te doen, kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de maatschappij. 
J: De snel veranderende wereld vereist om permanent nieuwsgierig te zijn en blijvend aan bijscholing te doen. 
 
I3: Er zijn vele barrieres voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor jonge Europeanen en niet-Europeanen op het gebied van harmonisatie 
van opleidingen en hun erkenning, administratie, kennis over bestaande programma's in de EU. 
 
O1: Het onderwijs moet beter afgestemd worden op de veranderende noden in de arbeidsmarkt daarom moeten leerkrachten een beter inzicht krijgen 
van die noden.  
We stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfsleven om de noden te kennen. 
J: Op deze manier kan men beter inspelen op de opleidingen van leerkrachten en het curriculum afstemmen op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Doel 
is om een betere doorstroming te krijgen tot de arbeidsmarkt. 
 
O2: Het wederzijdse erkennen van diploma's en het standardiseren van opleidingen in de EU moeten beter geharmoniseerd worden. 
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justification, Het doel is om de drempels voor arbeidsmigratie tussen landen te weg te nemen.  
 
I4: Welke lessen kunnen we leren naar de toekomst met betrekking tot de gemiste opleiding, stages en toegang tot de arbeidsmark die er 
zijn door de COVID19 crisis, en die sterker zijn voor de jongeren en de zwakkeren in de maatschappij. 
 
O1: Voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór de pandemie: Deze links zijn beschikbaar op de website van de EU, maar ze 
zijn niet meer up to date. Men moet ook programma's voor kinderen jonger dan 18 jaar voorzien. 
J: De websites van de EU moeten accuraat zijn. 
 
O2: De EU moet beter communiceren over de verschillende programma's die zij lanceert voor het herstel van de pandemie. Bvb. het ALMA programma 
J: Het heeft weinig zin om programma's te initieren als niemand ervan op de hoogte is 
 
O3: Door de pandemie is er minder mobiliteit tussen de landen mogelijk voor jongeren om te gaan werken in andere lidstaten. Daarom moeten we 
versneld digitale programmas opzetten om die uitwisseling te bevorderen. 
J: Nood aan heractiveren van jongeren op de arbeidsmarkt in de EU 
 
O4: De nadelen die de studenten hebben door het verplicht verlengen van hun studie omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden 
geminimaliseerd moeten worden. Nadelen zijn bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. 
J: Jongeren moeten alle kansen hebben om op een goede manier hun loopbaan te starten, zonder die ballast 
 
O5: Overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen 
worden getrokken en nieuwe draaiboeken worden gemaakt om meer wendbaar te zijn bij een volgende urgentie. (op gebied van werk, onderwijs, ...) 
J: Sneller en wendbaarder zijn in crisistijden 
 
I5: Het is moeilijk om voldoende diverse stages te organiseren in afgelegen gebieden 
 
O1: In afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en bedrijven nauw samenwerken om te realiseren dat die stageplaatsen er 
ook effectief komen. 
J: Alle jongeren moeten die kans kunnen krijgen, waar ze ook wonen. 
 
I6: Hoe kunnen we het werk beter herverdelen tussen iedereen 
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Digitalisering 
op het werk 
(groep 15 
(Italiaans)) 

I1: Perdita di posti di lavoro in Europa a favore di Paesi extra-europei provocata da outsourcing, delocalizzazione, digitalizzazione e smart 
working 
 
O1: rattenere il lavoro in Europa; 
 
O2: Predisporre incentivi e normativa che aiuti a mantenere i lavori in UE/paesi europei puntando sul marchio; 
 
O3: Livellare le retribuzioni fra Paesi produttori; 
 
O4: Mantenere elevati standard di qualità del lavoro e di organizzazione del lavoro trattenendolo in Europa; 
 
O5: Incentivare le aziende europee ad andare verso una maggiore responsabilità sociale mantenendo sedi in Europa; 
 
O6: Tassare la delocalizzazione come ultima risorsa; 
 
O7: Attuare un maggiore coordinamento nelle politiche sul lavoro fra Paesi europei; 
 
O8: Quantificare quanti posti di lavoro si possono delocalizzare 
 
J: Gli strumenti di incentivazione sono più adatti al livello europeo di quelli normative 
 
 
I2: Conflitto fra lavoro e vita privata nello smart working 
 
O1: Armonizzare e controllare il rispetto dell'orario di lavoro nello smart working; 
 
O2: Attribuire un potere decisionale ai dipendenti (es.: famiglie con bambini); 
 
O3: Ridurre l'orario grazie alle tecnologia ed aumentare l'efficienza; 
 
O4: Elaborare contratti con condizioni chiare e standardizzate indicando quali mansioni si possono svolgere da casa; 
 
O5: Armonizzare e controllare il lavoro a distanza prevedendo le ore di operatività, di reperibilità, di riposo (diritto alla disconnessione); 
 
O6: Armonizzare e controllare la disponibilità anche in periodi di ferie in caso di emergenze; 
 
O7: Armonizzare e controllare anche la socialità dei lavoratori senza escluderli dalla vita sociale per il fatto che lavorano a distanza; 
 
O8: Armonizzare e controllare la normativa sull luogo di lavoro nello smart working 
 
J: Evitare i problemi personali, sociali, di salute legati alla continua connessione. Evitare svantaggi derivanti dall'esclusione dei lavoratori. Evitare 
ripercussioni sulle carriere. 
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I3: Instabilità del mercato del lavoro che genera stress ed una diversa partecipazione al mercato del lavoro digitale (giovani, giovani adulti). 
Difficoltà di adattamento nella transizione digitale in generale (anziani). Rapida obsolescenza dei lavori nel processo di digitalizzazione che 
influisce sull'adeguatezza dei lavoratori a nuovi compiti. Gap fra giovani e più anziani nella digitalizzazione; 
 
O1: Creare un quadro comune dei percorsi formativi attraverso la digitalizzazione, le piattaforme digitali 
 
O2: Allineare i vari percorsi formativi per un livello formativo omogeneo 
 
O3: Creare piattaforme per allineare i contenuti formativi per uno scambio interculturale e formativo a livello europeo (es.: lingue); rafforzamento 
identità e cultura europea 
 
O4: Aumentare l'accesso delle persone ai dispositivi digitali, tutti i bambini devono avere pari accesso alla digitalizzazione; 
 
O5: Creare piattaforme che aiutino nello studio delle lingue straniere attraverso la comunicazione altri giovani; 
 
O6: Creare programmi per avvicinare i giovani e le imprese; 
 
O7: Spiegare e preparare ai nuovi lavori attraverso le piattaforme; 
 
O8: Creare piattaforme digitali di scambio di prestazioni per le persone in pensione; 
 
O9: Incentivare il digitale per la riqualificazione di lavoratori e lavoratrici attraverso le aziende (per esempio nel caso di maternità); 
 
O10: Arricchire le piattaforme digitali per la formazione con contenuti diversi, ampi, in diversi campi del sapere; 
 
O11: Differenziare le piattaforme per argomento e renderle di semplice utilizzo 

 
J: Semplicità, economicità, sostenibilità delle soluzioni digitali per la formazione. Creazione di nuovi posti di lavoro qualificati 
 
 
I4: Digitalizzazione come lavoro e come industria. Equilibrio fra lavoro umano e tecnologia. 
 
 
I5: Impatto ambientale poco conosciuto, eccessivo e in buona parte fuori dal controllo dei Paesi europei delle nuove tecnologie 
 
O1: Incentivare la produzione di energia primaria da fonti rinnovabili per alimentare i dispositivi; 
 
O2: Investire nella ricerca, nella produzione europea, nel riciclo di dispositivi (batterie, altro); 
 
O3: Incentivare la produzione diffusa di energia (imprese, famiglie); 
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O4: Incentivare i trasporti pubblici e non la mobilità individuale; 
 
O5 : Misurare gli impatti della tecnologia sulla salute e sull'ambiente; 
O6: Verificare l'impatto dei rifiuti digitali; 
 
O7 : Stimolare i cittadini al riciclo dei rifiuti digitali; 
 
O8: Avere un quadro legale sui rifiuti provenienti da dispositivi digitali; 
 
O9: Verificare l'impatto ambientale dell'estrazione di terre rare; 
 
O10: Verificare l'impatto sul lavoro dell'estrazione di terre rare, in particolare il lavoro minorile; 
 
O11: Verificare la possibilità di estrazione e lavorazione in Europa di materiali per i dispositivi digitali; 
 
O12 : Valutare l'impatto ambientale delle criptovalute che richiedono energia elettrica non prodotta in modo sostenibile 

 
J: L'Europa può agire attraverso le normative alla produzione ed all'importazione 
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Werkgebied 2 - Een economie voor de toekomst 

 

Oorspronkelijke taal 
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Innovatie en Europees 
concurrentievermogen 
(groep 2 (Engels)) 

I1: The production processes and supply chain of raw materials are not secure, sustainable, and innovative enough 
 
O1: We recommend that the EU invests in research and innovation for developing new materials and resources, or those with the smallest 
environmental footprint 
 
O2: We recommend that the EU focuses on and invests in ways to utilize existing resources in the most efficient way (for example recycling) 
 
O3: We recommend trying to shorten the supply chains and depend less on materials imported from other parts of the globe. Invest in local 
resources 
 
O4: We recommend providing stronger support for companies who invest in lowering the environmental costs of their production process, as well 
as invest in developing less environmentally costly products 
 
O5 We recommend taxing environmentally harmful and unsustainable companies higher than environmentally responsible ones 
 
I2: Higher education, exchange of ideas and knowledge sharing are not accessible enough 
 
O1: We recommend that the EU adopts common values in education and a unified grading system for increased student mobility 
 
O2: We recommend that professional qualifications (such as licenses) are fully transferrable and recognized across all EU Member States 
 
I3: Access to technology is not equitable across the EU - some areas are missing crucial infrastructure 
 
O1: We recommend that the EU aims to make opportunities and technological development more equal across all member states 
 
O2: We recommend sustainable and smart re-distribution of existing technology (e.g., devices) 
 
O3: We recommend taking action against "planned obsolescence" 
 
O4: We recommend that the EU takes an active role to prevent the rise of tele-com monopolies and monopolies among internet providers 
 
O5: We recommend that the EU puts effort into making technology more accessible to the older generations 
 
I4: There is not enough cooperation between universities within the EU - the potential for innovation is underutilized 
 
O1: We recommend that the EU directs more effort to implementation of research results, so that they don't remain on paper only 
O2: We recommend that research results are organized into publicly available, free, and centralized databases 
 
I5: Technological and scientific innovation is underfunded. As a result, money dictates what gets researched and what doesn't 
 
O1: We recommend that there is a system for scientists who research similar phenomena to pool their resources together 
O2: We recommend that the EU reserves funds to finance specific areas of research 
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I6: Quality of education and teaching methods are often outdated and not modern/progressive enough. Innovation is born at the level of 
schools! 
 
O1: We recommend that teachers receive continuous training and share best practices across borders. It could happen through conferences, digital 
platforms, etc. (on a EU level). These solutions should be heavily promoted and publicized. 
O2: We recommend incorporating up-to-date scientific findings about the most effective ways of learning into teaching practices across the EU, as 
well as continuous research into it 
O3: We recommend creating a coherent, European system of quality control with regards to teaching practices 
 
I7: Big companies often don't want to operate in Europe and they move their operations elsewhere 
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Duurzame economie 
(groep 7 (Frans)) 

I1: Nos méthodes de production sont trop polluantes. Comment revoir nos techniques de production pour les rendre plus vertueuses? 
 
O1: Nous suggérons de nouvelles réglementations des techniques de production (sur la durée de vie des produits, émissions de gaz à effet de serre, 
adaptation aux limites du système vivant), et notamment des subventions pour encourager les entreprises qui souhaitent développer les 
techniques vertes 
J: Il y a trop de pollution lié aux industries de la pêche, de la viande, du textile, etc. Il n'y a pas assez de sanction pour les industries polluantes. Il n'y 
a pas assez subventions ou d'incitants pour les entreprises qui souhaitent passer aux techniques vertes 
 
O2: Nous suggérons des mesures pour reduire le gaspillage et donc l'impact sur l'environment des industries polluantes. Notamment, nous 
suggérons de contraindre les entreprises à produire plus intelligemment (méthodes, éthique, matériels)... 
J: Il existe des moyens de production et des matériaux moins polluants à re-découvrir (exemple le chanvre). Des changements trop rapides 
résultent souvent en des gaspillages de ressources (exemple: les téléphones portables, télévision, fast fashion...) Il faut réfléchir à comment 
produire mieux, comment repenser nos chaînes de production et distribution 
 
O3: Eduquer les producteurs, les étudiants dans ces domaine, afin que les professionnels aient conscience des enjeux et adoptent des moyens et 
techniques de production plus vertueux. Nous suggérons notamment l'inclusion dans les curriculums d'un cours sur l'éducation écologique 
J: L'éducation débouche sur des résultats. C'est un très bon moyen pour sensibiliser les citoyens aux problématiques en question. Il est aussi 
important de motiver les professeurs afin qu'ils le transmettent à leurs étudiants. Il est aussi important que l'UE soutienne l'agriculture en 
transmettant des informations aux citoyens afin qu'ils soient éduqués à ce sujet. Cela nous permettrait de fonctionner avec les mêmes objectifs et 
les mêmes valeurs. Création de cours d'éducation écologique 
 
O4: Développer des actions à impact immédiat, à court terme 
J: Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une urgence climatique 
 
O5: Encourager une économie du recyclage, aussi dans l'industrie et l'énergie 
J: Dans cette économie, les déchets ont une valeur économique et sont recyclés. Cela crée des emplois, devient une ressource pour produire 
d'autres produits (ex : lunettes recyclés envoyés en Afrique). Ce fonctionemment s'inscrit dans l'éducation au recyclage mais aussi dans les 
programmes zéro déchets (ex Finlande) 
 
I2: Nous produisons trop de gaspillage en Europe 
 
O1: Promouvoir un programme zéro déchet et éduquer les consommateurs 
J: Exemple de la Finlande : certains territoires favorisent le zéro déchet en faisant du fumier avec les déchets, il y a des unités de triage dans les 
entreprises, des stations de tri dans les supermarchés (entièrement recyclés bouteilles et verre) 
Exemple de la Finlande : Apprentissage du recyclage à l'école, ce qui en fait une norme  
 
O2: Soutenir d'avantage le recyclage en Europe: en particulier nous suggérons de déveloper le recyclage des outils technologiques comme les 
téléphones, notamment avec des promotions sur les achats de second main. 
J: C'est important de promouvoir la maintenance au lieu de prioriser les nouvelles ressources et le remplacement par de nouvelles pièces 
 
O3: Il faut lutter contre l'obsolence programmée, notamment en encouragant une consommation responsable, en choisissant des produits qui ont 
une durée de vie plus longue (technologie, vêtements) 
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J: Il faut éviter la surconsommation et tendre vers une éducation à la durabilité. Ex : l'obligation de changer de téléviseur en Italie 
 
O4: Nous recommendant des actions pour le recyclage de l'énergie 
J: Le recyclage d'énergie permet de diminuer les pertes d'énergie et donc d'avoir une consomation énergétique plus respectueuse de 
l'environnement 
 
I3: Nos énergies sont trop polluantes et ne sont pas viables sur le long terme. Comment conjuger les besoins économiques et les énergies 
renouvelables pour aller vers une économie environnementale ? 
 
O1: Accroître la part d'énergie solaire dans la production énergétique dans l'UE, notamment en encouragant la production d'énergie à petite 
échelle, au niveau individuel 
J: cela permet d'accroitre l'indépendance énergétique et responsabilise les individus notes, C'est beaucoup d'entretien, de matériel et de 
construction. Tous les pays ne sont pas ensoleillés (ex Laponie et Irelande) 
 
O2: Développer et investir dans l'énergie éolienne 
J: Les éoliennes sont dans de nombreux endroits mais tout le monde ne profite pas de cette énergie et les prix sont élévés. Il faut faire attention à 
leur entretien. 
 
O3: Développer l'énergie hydrogène 
J: L'hydrogène est une solution énergétique d'avenir, car c'est une solution pauvre en carbone et produite grâce à l'électrolise de l'eau. A terme, il 
pourrait être envisagé de réduire les énergies fossiles grâce au nucléaire. 
 
O4: Utiliser l'eau de mer pour produire l'électricité 
J: Il y a des recherches pour voir comment tirer l'énergie à partir des vagues 
 
I4: Il y a une surconsommation et une déconnection entre les chaines de production et les consommateurs : comment renouveller nos 
moyens de production au niveau local et mettre en place une économie circulaire (en terme de production et deconsommation) ? 
 
O1: Réduire le nombre d'intermédiaires entre la production et les consommateurs 
justification, Encourager l'économie locale et faciliter les schémas de distribution pour aller dans une logique B2C en allant vers des agriculteurs 
locals. Il faut créer de la confiance en producteurs et consommateurs. Il faut faire vivre les lieux où on vit. Le prix du produit final augmente en 
fonction des intermédiaires 
 
O2: Besoin de changer le paradigme de l' "offre et la demande" pour un paradigme de besoins et de limites. Il faut sortir du paradigme de la 
recherche de profit comme fin économique 
J: Produire en fonction de ce dont on a besoin et arrêter d'aller vers une surconsommation. Il faut repenser les limites de la nature dans notre 
production. Il faut changer les schémas classiques d'acquisition, il existe d'autres modes de fonctionnement comme l'usage partagé. ex : adaptation 
de la consommation en Finlande aux transports (voiture) de l'élevage de rennes. Le profit ne doit pas être une fin mais un moyen pour faire 
changer les choses 
 
O3: Créer une loi sur les contenants en plastiques pour les réduire 
J: Il y a trop d'emballages plastiques alors que nous pourrions ramener nos tupperwares etc. 
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O4: Inciter les personnes à adopter des comportements plus responsables 
J: Il n'y a pas de pression sur les producteurs, il faudrait adopter un comportement en accord avec nos souhaits 
 
I5: Les outils numériques et le marché de la tech utilisent beaucoup d'énergie et sont aussi des gros pollueurs: comment faire pour avoir 
des applications et des développements technologiques vertueux et durables ? 
 
O1: Réguler le minage de bitcoin 
J: La cryptomonnaie utilise énomèment d'énergie et il est. Très simple de miner des bitcoins 
 
I6: Les gaz à effet de serre sont un danger pour le climat: comment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la production ? 
 
O1: Fixer des objectifs d'émission de gaz à effets de serre de façon au niveau régional 
J: Situations très différentes entre différentes villes, pays, régions. Situations différentes, solutions différentes. Beaucoup de villes en Italie avaient 
une situation difficile et ont atteint leurs objectifs. 
 
I7: Les consommateurs ont du pouvoir mais ne s'en rendent pas compte: comment les éduquer à l'économie durable et encourager des 
comportements différents? 
 
O1: Introduire un cours d'éducation citoyenne écologique 
J: Il faut créer une éducation de la nature, comprendre sa richesse et ce qu'elle nous donnne, ses limites, et les comportements à avoir en tant que 
consommateurs; agir de manière plus civique dans ces dimensions là aussi. Sensibiliser vers un nouveau de mode de vie et comprendre que la 
consommation doit correspondre aux besoins et ne pas être un "toujours plus" 
 
O2: Sortir du paradigme de la croissance 
J: Il faut sortir de ce modèle ou le remettre en question pour être plus en accord avec le climat 
 
I8: Les transports sont une autre source de pollution important: comment avoir un transport durable? 
 
O1: Repenser les infrastructures de transport pour favoriser l'utilisation de transports en commun et de mobilité douce 
J: En développant des infrastructures, les gens prendront les transports en commun et éviteront la voiture 
 

Belastingen (groep 7 
(Frans)) 

 

I1: La taxation n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste? 
 
O1: Nous recommendons une uniformisation du système des taxes européennes 
J: Reduire l'évasion fiscale et créer l'égalité entre citoyens et entreprises. Eviter l'évasion fiscale vers des pays plus avantageux fiscalement Il faut 
mettre en place une stratégie de taxation qui évite les entreprises de miser sur certaines taxes plutôt que d'autres 
 
O2: Une meilleure éducation autour de la question de taxation et une meilleure information sur comment les taxes sont utilisées 
 
O3: nous recommendons l'introduction de nouvelles taxes 
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O4: Utiliser la taxation sur les énergies non-vertes pour modifier les modes de production et de consommation et du modèle énergétique 
J: Cela permet un changement de modèle énergétique mais aussi des modes de production et de consommation 
 
O5: Nous recommendons de taxer la crypto monnaie 
J: Il faut limiter les possibilités d'évasion fiscale grâce à la cryptomonnaie 
 
O6: Nous recommendons de taxer le carburant 
 
I2: Il est difficile économiquement et fiscalement de créer une nouvelle entreprise : comment faciliter la création de nouvelles 
compagnies grâce à des avantages fiscaux ? 
 
O1: Nous recommendons la mise en place d'un bénéfice fiscal pour les nouvelles entreprises passant à des méthodes durables 
J: Un incitant au lancement de la création de l'activité permettant que l'entreprise soit sur les bons rails en matière environnementale 
 
O2: Création d'un système d'imposition progressif pour les petites et moyennes entreprises en fonction des revenus de l'entreprise 
J: Notre système est un système capitaliste agressif où les soutiens aux PME sont insuffisants. Elles ne font donc pas le poids face aux grandes 
entreprises. 
 
O3: Une aide européenne plus claire à la création de nouvelles entreprises 
J: Les fonds européens sont peu connus de tous. Il est administrativement très dur de monter son entreprise 
 
O4: Légalisation des drogues douces comme le canabis 
J: Cela permettrait de lutter contre la délinquance et permettrait de mettre moins de gens en prison. Cela éviterait le traffic en prison. Cela 
générerait des revenus pour les états  
 
O5: Imposer des critères de transparence aux multinationales 
 
I3: Les entreprises(privées et publiques) ne conçoivent pas assez bien leurs responsabilités sociales et environnementales dans toute 
l'Europe 
 
O1: Uniformiser la manière dont la responsabilité sociale et environnementale est mise en oeuvre par l es entreprises privées et publiques dans 
toute l'Europe. 
J: Sans contrainte, chacun fait ce qu'il veut. Certains le font sincérement et d'autres non Sortir d'une responsabilité sociale et environnementale 
comme argument de communication pour avoir de réelles mesures 
 
O2: Une taxation pénalisante pour les entreprises qui ne respectent pas ces normes 
J: Cela peut être une source de revenus pour l'Union Européenne plutôt que de lui coûter. Cela permet de lutter contre l'évasion fiscale. Il faut 
vraiment contraindre les entreprises qui ne jouent pas le jeu et leur faire payer le prix fort 
 
O3: Une récompense pour les entreprises qui respectent ces normes et adoptent une transition durable. 
J: Soutenir les comportements positifs pour les entreprises adoptant un bon comportement. Les entreprises devraient faire état de leur durabilité 
et pourraient demander des avantages fiscaux. C'est une motivation pour les entreprises. Cela favorise la mise en pratique, l'apprentissage et 
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l'éducation à de bons comportements notamment sur les comportements écologiques. Il y a un besoin de changer de comportement rapidement 
du fait de la crise environnementale. 
 
I4: Evasion fiscale: la délocalisation des entreprises qui recherchent des avantages fiscaux 
 
O1: Etablir une taxe concrète pour éviter la délocalisation en faveur de l'évasion fiscale 
J: Eviter une délocalisation extra européenne des entreprises qui cherchent un système fiscal qui leur est plus bénéfique. Eviter les pertes 
d'emplois 
 
O2: Taxation européenne des grandes entreprises internationales justification. Les grandes entreprises internationales pénalisent les petites 
entreprises (ex: achats faits sur Amazon). Si ces entreprises ne sont pas taxées, elles sont plus puissantes et cela noie les petites entreprises. Il est 
tout à fait juste que ces entreprises paient des taxes. Les entreprises peuvent choisir le pays dans lequel elles paient des impôts. Il faut que l'impôt 
ait lieu dans le pays où le business a lieu et non là où il y a le siège social 
 
O3: Taxation européenne des entreprises (étrangères) qui ne paient pas d'impôt sur le lieu de production de la richesse. 
J: Prendre exemple sur le modèle des banques européennes pour s'assurer que les grandes entreprises aient un modèle plus transparent 
 

Landbouw (groep 8 
(Frans)) 

I1: L´ecart entre les prix des aliments entretient les écarts de qualité d'alimentation; Problème de santé publique et problème humain 
individuel 
 
O1: Pénaliser les denrées alimentaires moins saines (taxes) 
J: Favoriser la consommation des produits sains; Question de santé; Si les produits néfastes à la santé sont plus cher,s il y aura davantage de; 
consommation de produits qui assurent la santé. 
 
O2: Taxes sur les denrées de type "luxe" 
J: Chips, confiseries,... Cela n'empêcherait pas les personnes à moindre revenu de continuer à s'alimenter 
notes, 
 
O3: Évaluation des produits devrait reposer sur 2 critères (santé et durabilité) 
 
O4: Développer les épiceries sociales et solidaires reservées aux revenus faibles 
J: Permettre qualité des produits aussi pour les revenus faibles. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
I2: L'étiquetage et contrôle de la qualité des produits 
 
O1: Assurer des emballages davantage recyclables 
J: prendre soin de environnement 
 
O2: Mettre en place un système de répressions des fraudes à l'échelle européenne 
J: Ne pas vendre des produits qui ne correspondent pas à la qualité indiquée (exemple de scandales sur huiles frelatées qui ont entraînées des 
maladies) 
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O3: Établir des sanctions envers les produits qui n'ont pas une étiquette conforme 
justification, De cette manière il y aurait moins ou plus du tout d'étiquetage non conforme 
 
O4: Inclure clairement tout ce qui est contenu de façon visible (allergies surtout) 
J: Information transparente et claire pour les consommateurs 
 
O5: Utilisation technologie de bloc chain pour identifier la chaine de production du produit. Réaliser des analyses par des organismes 
indépendants pour l'alimentation du bétail (établir un système de monitoring). Les produits importés devraient avoir les mêmes exigences de 
qualité que les produits européens 
J: Application pour démontrer en transparence origines, c'est un pas en avant pour le contrôle de la qualité. Ble et soja américains peuvent être 
traités jusqu'à 8 jours avant la coupe 
 
I3: Soutenir la transformation de l'agriculture pour prendre soin des ressources et des impacts environnementaux 
 
O1: Développer et favoriser des cultures durables sans réduire la portion de terres préservées non cultivées (sans que ce soin des OGM). 
Techniques de précision, techniques verticales. 
J: Durable car utilisant moins d'eau, moins de pesticides et substances dangereuses pour l'environnement. Plus de nature et moins d'agriculture 
(reduire émissions et meilleures absorption) 
 
O2: Cultures de pŕecisions 
 
I4: Prendre en compte les productions complémentaires des pays de l'union et l'aspect local 
 
O1: Il faudrait une coordination entre producteurs (choix et quantité et impact financier) 
J: Organiser l'aspect complémentaire 
 
O2: Trouver un juste équilibre entre les productions basées sur série de caractéristiques et les productions locales 
J: Eviter monoculture 
 
O3: Ne pas faire de tout partout, s'adapter aux caractéristiques du milieu 
J: Sol et conditions climatiques dictent ce que l'on peut cultiver 
 
O4: Faire des recherches sur ce qui peut être cultiver selon les régions (conditions climatiques...) 
J: Vérifier qu'est ce qui peut pousser où 
 
O5: Soutenir les différents producteurs locaux en organisant les modalités de distributions (passage direct de producteur à consommateur) 
J: Faciliter la consommation de proximité 
notes, 
 
I5: L'utilisation des pesticides est un problème. Comment trouver un produit qui ne soit pas nocif? Les abeilles indicateur de qualité 
souffrent 
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O1: Planter des fleurs dans d'autres endroits pour encourager la biodiversité 
J: permettre biodiversité, (abeilles) 
 
O2: Réduire usage des pesticides par techniques de précision (ex. usage de drones) surtout dans les grandes productions 
J: Réduction jusqu'à 80% de l'eau et des pesticides 
 
O3: Mettre en place des systèmes de fauchage tardif sur les taches d'entretien des espaces publics (bords de route, petits espaces verts) 
J: Preserver l'habitat les insectes en géneral 
 
O4: Planter des végétaux qui protègent les productions et favoriser les insectes qui protègent les productions. Convaincre les agriculteurs d'user 
ces techniques 
J: Que la nature aide la nature 
 
O5: Développer la foresterie, Sylviculture (croisssance des arbres), 
 
I6: Gaspillage alimentaire. Comment réduire ce qui est produit et qui n'est pas consommé? (gaspillages dans les différentes étapes de la 
production jusqu'au réfrigérateur) 
 
O1: Dispositifs de gagnants gagnants (excédents des grandes surfaces vendus à moindre prix aux épiceries solidaires et ensuite aux 
consommateurs à moindre revenus) avec avantages fiscaux 
J: Il n'y a pas de surconsommation de produits. Ce qui ne peut être vendu en grande surface est distribué dans d'autres circuits 

 
O2: Planification, distribution et repartition 
J: Il y a quelque chose à faire mais nous ne parvenons pas à définir une orientation 
 
O3: Problème d'offre et demande. Habitudes commerciales entre l'offre et la demande. Réguler? Cela paraît difficile. Évolution dans les mentalités 
d'achat 
 
O4: Eduquer dès le plus jeune âge sur le gaspillage et la consommation de produits locaux et de saison. 
J: Consommer local diminue les transport et le gaspillage associé 
 
O5: Légiférer pour interdire de jeter aux grandes surfaces et que cela profite aux gens qui en ont besoin 
 
O6: Encore trops d'emballages plastiques et non compostables. FAvoriser les emballages compostables 
J: Les emballages sont un déchet et participent au gaspillage 
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Digitale infrastructuur 
(groep 8 (Frans)) 

 

I1: Déserts numériques. C'est un problème que de nombreux services sont trop cher. Cela crée une inégalité 
 
O1: Instaurer une taxe internet par exemple comme la taxe sur la télé et l'Etat obligerait les opérateurs à faire béneficier certains utilisateurs 
d'Internet. Que les Etats paient le service depuis un financement par impôts 
J: Accès à INternet sans passer par un opérateur mais à travers une taxe 
 
O2: Roaming gratuit dans tous les pays européens (accès à internet et tééphonie au même prix dans un autre pays de l'UE) 
 
O3: Soutiens/aides économiques aux personnes à faible revenu 
J: Reduit l'écart entre les personnes à revenus différents 
 
O4: Définir une formule minimum. Service minimum, de base au tarif le plus bas possible 
J: Permettre un accès plus important aux personnes à faibles revenus 
 
O5: Cyber centres. Points relais informatiques comme services publiques gratuits à disposition des habitants de la commune. Bus, trains, 
bibliothèques... 
J: Permet un accès gratuit donc sans conditions de ressource écnomique 

 
I2: Il y a des génerations qui n'ont pas les compétences nécessaires et ne font pas confiance dans ces nouvelles technologies (relations 
avec les problèmes de piratage). Un pourcentage de la population aura toujours réticence... Comment convaince et aider les personnes 
(surtout personnes âgées). Comment ne pas les laisser dans ce désert. Tendance à laisser de côté les personnes âgées. Et il y a d'autres 
discriminations technologiques 
 
O1: Iniciative de campagne de sensibilisations et informations, formation pour développer leurs aptitudes et compétences. 
 
O2: Entraide comme une sorte de procuration à quelqu'un qui peut gérer activités administratives sur INternet 
J: Donne accès grâce au mandataire de résoudre question d'accès aux services et former les personnes âgées 
 
O3: Présenter l'outils informatique comme une manière d'entrer en relation y compris avec les petits enfants et enfants. Aborder la confiance avec 
quelque chose de plus ludique pour les personnes âgées. 
J: Plus d'intérêt à ces outils 
 
I3: In´nfrastructures. Accès aux réseaux doit être résolu avant la question des coûts. Il existe de nombreuses inégalités. 
 
O1: Objectif 0 zones blanches 
J: Tout le monde aura accès à Internet 
 
O2: Favoriser les opérateurs qui couvrent tous les territoires (réductions d'impôts, contributions). Et même obliger à couvrir la totalité du 
territoire pour avoir la concession. Avec un objectif dans le calendrier. Assurer que l'opérateur qui détient les lignes ne peut pas être l'opérateur 
qui fournit le service 
J: Tous les territoires auraient accès 
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O3: Simplifier et clarifier les opérateurs et les services disponibles 
J: Il y a una multiplication des opérateurs et cela simplifierait le choix aux particuliers 
 
O4: Utiliser les infrastructures routières pour y adjoindre les infrastructures numériques 
 
O5: Accepter qu'il y ait des zones sans accès 
J: Donner l'accès à toutes les zones suppose un coût difficile à supporter. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les services soient à notre porte 
quand on vit dans des endroits éloignés 
 
I4: Il existe encore un manque de confiance dans la sécurité des outils en ligne (payer en ligne par exemple). Risques de piratage 
d'hopitaux, services publics 
 
O1: Organisme expert qui puisse garantir la sécurité, coordination à l'échelle européenne. Brigade d'intervention avec les pouvoirs très 
importants. 
J: Menace toutes activités confondues, aucun État n'est épargné, certaines attaques contre rançon. Un organisme à échelle européenne 
 
O2: Groupe d'experts mettant au point un système de surveillance pour renforcer le volet prévention. Système de protection privée et diffuser des 
informations sur un meilleur usage. Sensibilisation, education. 
J: Anticiper les attaques 
 
O3: Veiller à la protection de la vie privée sur Internet. Problème de l'anonymat en ligne et le harcèlement sur Internet 
 
I5: On est trop dépendants de l'extérieur de l'Europe pour l'approvisionnement de certains composants. Problème pour l'accès et pour 
obtenir les outils. 
 
O1: Relocaliser 
 
O2: Financer travaux et activités de recherche pour adapter les appareils 
J: Réduire les déchets et les besoins en matière première 
 
I6: Flux tendu du secteur automobile. Toute rupture pertube toute la chaîne de fabrication. 
 
I7: L'accès par cable ne semble pas sufficsant dans certaines régions (Internet) 
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Een rechtvaardige samenleving 

Oorspronkelijke taal 
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Sociale zekerheid 
(groep 3 
(Tsjechisch)) 

I1: Přístup k systému zdravotnictví a sociálního zabezpečení a rozdíly mezi členskými státy 
 
O1: Doporučeme zajistit spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti výzkumu ve zdravotnictví. Zároveň je potřeba zajistit komunikaci a zveřejnění o 
pokroku v medicíně na úrovni EU 
J: Když zajišíme lepší úroveň výzkumu, nutnost léčby v zahraničí se sníží a zmenší se nerovnosti mezi státy 
 
O2: doporučujeme společnou zdravotní a sociální politiku a přidělený rozpočet na úrovni EU pro zajištění stejných podmínek zdravotnictví a 
sociálního zabezpečení ve všech členských státech, rovné podmínky pro lékaře 
J: kvalitní zdravotnictví ne jen pro ty, co žiji v ekonomicky nejsilnějších zemích, je to základní právo. Zároveň rovnější podmínky pro lékaře mezi státy, 
což přispěje k vyvarování se "brain drain" 
 
O3: Umožnění pohybu nemocných, aby se mohli léčit v jiných zemích, kde je léčba dostupná - zajištění spolupráce mezi členskými státy EU 
J: v některých zemích není určitá specializovaná péče dostupná, navrhujeme to jako dočasné řešení, než se zajistí léčba v každé zemi díky výzkumu a 
společné politice (orientace 1 a 2) 
 
O4: Plné pokrytí lékařem předepsaných léků pro sociálně slabší 
J. léky jsou pro sociálně slabší příliš drahé, když nejsou plně pokryté pojištěním 
 
O5: Doporučujeme, aby se EU zabývala zajištěním důstojného konce života: eutanázie 
J: každý by měl mít možnost rozhodnout o svém konci sám, ale potřeba regulací a lékařského sledování 
 
O6: celoevropské právo na rozhodování o životě nenarozeného dítěte 
J: na úrovni EU, pro zajištění, aby se ženy v celé EU mohly rozhodnout samy - nemožnost potratu může mít vážné důsledky 
 
O7: doporučujeme, aby EU vydala směrnici, která určuje členským státům, aby vyčlenily určitý rozpočet pro sociální služby 
 
O8: doporučujeme podporovat nemocnice, aby se mohly specializovat, aby se limitoval převoz pacientů do jiných zemí  
J: problém s nedostatkem personálu, nemocnice se nemohou rozvíjet a zajistit kvalitní péči 
 
O9: doporučujeme, aby EU zajistila přístup ke zdravotnictví a sociálnímu zabezpečení pro oběti domácího násilí 
 
I2: Přístup k sociálnímu zabezpečení a dotačním dávkám pro migranty a nerovné podmínky pro migranty a občany (poznámka: není 
prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I3: Děti bez domova: zdlouhavý adopční proces v rámci EU, děti vyrůstají v dětských domovech, rychlejší adopce ze zemí mimo EU, 
nemožnost pro homosexuálními páry adoptovat děti 
 
O1: Doporučujeme, aby EU zajistila zrychlení adopčních procedur 
J: adopční procesy jsou dlouhé 
 
O2: Zachovat práva dítěte, zajistit, aby měly důstojný domov ve společnosti 
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O3: Sjednocení legislativy mezi členskými státy: kdy je dítě uvolněno k adopci? 
J: v některých státech (ČR) stačí, aby biologičtí rodiče poslali jednou za půl roku pohled (dopis) a dítě není uvolněno k adopci, ačkoli se o něj rodiče 
nestarají a dítě zůstává v dětském domově 
 
O4: Doporučujeme porovnat osvědčené postupy odjinud (i mimo EU) a inspirovat se 
 
O5: Podpora organizací, které pracují s mladými lidmi a rodinami (dát jim více prostředků a pomoci, aby lépe vykonávaly svoji práci) 
 
I4: Krize v oblasti pečovatelských služeb a problém dostupnosti financí pro pečovatelské služby 
 
O2: Zaměřit se na ochranu duševní zdraví u poskytovatelů péče 
 
I5: Evropská populace stárne, což představuje řadu problémů 
 
O1: Navrhujeme, aby EU zavedla podpůrné prostředky pro zvýšení natality. Evropská Unie by měla podpořit právo lidí být rodiči, podpořit je v 
rodičovství - ochrana v práci, rodičovská podpora 
J: pro mnoho lidí je náročné být rodiči a rodí se méně dětí (rovnováha mezi kariérou a rodinou, finanční náročnost) 
notes, 
 
O2: Musíme zajistit udržitelnost důchodového systému, navrhujeme zvážit financování důchodů z vícero zdrojů 
J: Existuje riziko, že do budoucna nebudeme mít finance na důchody 
 
O3: Navrhujeme, aby důchody byly spjaté s minimálním příjmem 
J: V některých zemích jsou důchody tak nízké, že z toho není možné zajistit základní potřeby (příklady ČR, Německa a dalších), problém chudoby a 
sociálního vyčlenění 
 
O4: harmonizovaný důchodový systém na evropské úrovni pro všechny 
J: lidé se soukromým penzijním spořením jsou na tom lépe, ti bez něj nemohou jen na důchodu přežít 
 
O5: Doporučujeme cenově dostupné domovy důchodců a centra pro starší nemocné lidi s potřebou specializované péče (příklad lidi s Alzheimerem) 
J: Má to vliv na finanční příjem zbytku rodiny, která o nemocného pečuje . aktuálně je nedostatek státních domovů důchodců, soukromé domovy 
důchodců jsou hodně drahé 
 
I6: Koncentrace bohatství v rámci malé skupiny v kontextu ekonomického poklesu. (poznámka: není prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I7: V mnoha zemích méně bohaté rodiny mají nedostatečnou sociální podporu: je finančně náročné mít dětí, máme méně dětí a populace 
stárne 
 
O1: Navrhujeme, že je důležité zaměřit se na sociální podporu rodin jako celek: zajistit určitý "sociální nárazník", aby se mladí lidé mohli co nejdříve 
účastnit aktivního života a starší lidé mohli jít do důchodu. Také je potřeba podpořit mladší členy rodiny starající se o starší členy rodiny, atd. 
J: Mladí lidé jsou budoucnost, ale nejsou všechno, potřeba se postarat o starší, Určité profese (fyzické) nemůžou pracovat až do 67 let 
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O2: navrhujeme zajistit podporu pro sociálně slabší mladé rodiny a zajistit informování o dostupné podpoře: podpora pro vzdělání a digitální 
gramotnosti, vybavení k vzdělávání, dostupnost zájmových a vzdělávacích kroužků atd., zmínit to v médiích 
J: aktuálně je problém, že lidé často ani neví o dostupné podpoře a je potřeba zajistit, aby nebyla digitální propast 
 
O3: Navrhujeme podpořit ženy na mateřské 
J: toto může vést ke zvýšení porodnosti 
 
O4: navrhujeme zajistit finanční podporu pro mladé lidi na bydlení (levnější půjčky atd.) 
J: Nájmy jsou příliš drahé pro mladé lidi 
 
O5: Doporučujeme zajistit univerzálního příjem a životní úroveň 
J: budeme mít stále méně práce a zdrojů, pracovní trh je vybíravý a nezajistí minimální příjem všem 
 
O6: Problém sociálního vyloučení osob, které by mohly být aktivní ve společnosti: Sociální podpora znevývhodněným (disadvantaged), nemocným 
 
I8: Edostatek dostupného sociálního bydlení a cenově dostupného bydlení 
 
O1: Regulace cen nájmů, prodejních cen bydlení 
 
O2: Navrhujeme podporu bydlení v menších městech a vesnicích blíže velkým městům, kde je přístup k práci 
J: v menších městech a vesnicích je vše levnější 
 
O3: navrhujeme cestu podpory sociálního pronájmu, k dispozici i pro mladé lidi (příklad dotace pro členské státy k výstavbě či dotace na podporu 
pronájmů) - ne stavba sociálných bytů ke koupi, které se musí postavit, spíše sociální podpora pronájmu 
J: problém, že aktuálně jich je velký nedostatek (zmínka i v Španělsku, i v ČR) 
 
I9: mentální zdraví 
 
O1: Je důležité, aby existovaly preventivní programy 
J: i ve Strasbourgu hodně lidí zmiňovalo problém sebevražd v důsledku sociálních sítí, pandemie, šikany atd., je důležité brát tento problém vážně a víc 
o něm mluvit 
 
O2: zkrácená pracovní doba a programy pro sladění osobního a pracovního života 
J: problém vyhoření. matky mohou trávit více času s dětmi, což bude mít pozitivní dopad na mentální zdraví dětí v pozdějším životě. umožní menší. 
stres 
 
O3: doporučujeme podpořit výzkum v oblasti vlivu legalizace marihuany na mentální zdraví 
 
O4: propagace zdravého životního stylu 
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Gelijke rechten 
(groep 11 
(Roemeens)) 

I1: Dreptul cetățenilor europeni de a fi diferiți nu este același la nivel european și/ sau nu este respectat 
 
O1: Recomandăm UE crearea unui mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea drepturilor minorităților (e.g. portal sau birou unde oamenii 
ar putea adresa plângeri) 
J: Cetățenii discriminați ar putea să-și rezolve problemele în mod mai eficient. Plângerile cetățenilor discriminați ar putea fi temei pentru inițiative 
legislative corespunzătoare la nivel european. 
 
I2: Dreptul la locuire accesibilă (la prețuri rezonabile) nu este asigurat pentru toți cetățenii europeni 
 
O1: Recomandăm ca UE să sprijine instituirea unor mecanisme de garantare a creditelor ipotecare (pentru locuințe noi) la nivelul Statelor Membre 
prin intermediul Băncii Centrale Europene 
J: Acest mecanism ar promova egalitatea cetățenilor europeni în privința dreptului de acces la locuire 
 
O2: Recomandăm UE să sprijine financiar accesul la locuințe al cetățenilor europeni care au cea mai mare nevoie (e.g. sprijin țintit pentru familii 
tinere, cu copii, vârstnici, alte categorii de cetățeni vulnerabili etc.) 
J: Inițiativa ar aborda problema îmbătrânirii populației prin acces la locuire care sprijină întemeierea familiilor și a maternității. Inițiativa ar răspunde 
și problemei prevenirii excluziunii și discriminării (în creștere). 
 
O3: Solicităm Comisiei Europene să recomande Statelor Membre organizarea de referendumuri la nivel local cu privire la nivelurile maxime ale 
chiriilor 
J: Măsura ar contribui la combaterea exceselor rechinilor imobiliari. Măsura ar sprijini accesul demn la locuințe de o calitate adecvată 
 
I3: Condițiile de muncă și de salarizare nu sunt uniformizate la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE să facă progrese în direcția adoptării unui salariu minim la nivel european 
J: Orientarea vizează asigurarea egalității de bază în domeniul muncii pentru toți cetățenii europeni, inclusiv a unui nivel minim de trai. Salariul minim 
la nivel european ar sprijini angajarea cetățenilor în țările lor de origine 
 
O2: Recomandăm ca UE să înființeze o instituție care sa se ocupe cu supravegherea condițiilor de muncă la nivelul tuturor Statelor Membre 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea de condiții de muncă egale în toate statele membre, în contextul creșterii numărului de femei pe piața 
muncii, schimbării stilului de viață și îmbătrânirii forței de munca 
 
I4: Educația pentru egalitate nu este adecvată la nivel european (în contextul unor valori culturale contrarii și persistente) 
 
O1: Recomandăm UE să dezvolte programe sau proiecte comunitare de schimburi interculturale pentru tinerii europeni în scoală și în companii 
(inclusiv prin interacțiuni în mediul online) 
J: Prin orientarea propusă s-ar permite tinerilor să intre în contact cu diferite culturi, idei, valori și situații personale la nivel european. Astfel, barierele 
culturale existente în prezent la nivel local ar putea fi depășite. 
 
O2: Recomandăm UE susținerea dezvoltării unui curriculum privind egalitatea, care sa fie studiat de elevi din toate statele membre, în clase comune 
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(inclusiv în format online) 
J: Orientarea ar permite cetățenilor europeni dezvoltarea respectului pentru diversitate și a abilităților de cooperare interumana încă din copilărie. 
- Orientarea ar diminua riscul de escaladare a naționalismului și xenofobiei la nivel european. 
 
I5: Drepturile familiale (inclusiv ale celor care au copii în plasament) sunt inegale la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE sa facă progrese pentru a se asigura ca toate familiile, indiferent de caracteristicile membrilor acestora, beneficiază de 
drepturi egale în toate statele membre 
J: Orientarea ar sprijini combaterea discriminării drepturilor familiale ale pe baza situației sau opțiunilor acestora (cetățenie/ etnie, vârstă, gen, 
dizabilități și alegeri de viață) 
 
O2: Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și implementarea perioadei minime a concediului parental, astfel încât toți cetățenii UE să 
poată beneficia în mod egal de aceasta 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea drepturilor și obligațiilor parentale egale în statele membre. Orientarea propusă sprijină respectarea 
drepturilor copiilor. Deși există prevederi minimale la nivel european, nu toți cetățenii europeni pot beneficia în mod egal de aceste prevederi 
 
O3: Recomandăm UE să întreprindă măsuri pentru a asigura uniformitatea măsurilor de sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor Statelor 
membre 
J: Orientarea propusă sprijină respectarea drepturilor copiilor 
 
O4: Recomandăm UE să se concentreze asupra stabilirii unui timp standard de muncă pe săptămână (mai redus și uniform), pentru a asigura 
tratamentul îmbunătățit și egal al cetățenilor europeni și al familiilor acestora 
J: Reducerea timpului de lucru permite timp suplimentar dedicat familiei și copiilor. Orientarea permite, de asemenea, îmbunătățirea productivității 
Muncii 
 

Rechtvaardigheid 
(groep 12 
(Spaans)) 

I1: Brecha salarial (por motivos geográficas o por brecha salarial de género) 
 
O1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta también el offshoring de las empresas dentro de la UE) 
J: Importancia del desarrollo regional (evitar emigración por motivos económicos o por falta de servicios en una región). Mejorar la calidad de vida de 
los empleados del país.  
 
O2: Reducir la brecha salarial de género 
J: La brecha salarial de género (sucede independientemente de que las mujeres sean madres o no). Falta educación en igualdad y sobre la igualdad. 
Sectores masculinos (ej. sector construcción). El mundo empresarial está poco conscienciado a nivel de igualdad de género, o es reticente al cambio. 
Brecha de género digital está también relacionada con la brecha salarial de género 
 
I2: Dificultades para la maternidad/ paternidad / natalidad (sobretodo en la juventud) 
 
O1: Apoyar la maternidad/ paternidad (sobretodo en la juventud) 
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J: Precariedad en la juventud. La educación (también educación superior) es necesaria para que la gente joven pueda escalar socialmente y 
económicamente. Hay dificultades para la estabilidad económica y acceso a la vivienda, y para la conciliación familia - trabajo. El envejecimiento de la 
población europea, y loss problemas con las pensiones y la salud de la población. 
 
I3: Falta de equidad en el acceso a una educación calidad 
 
O1: Promover la equidad y la equidad de género en la educación 
J: Falta de concienciación en relación a la equidad y a la equidad de género. Diferencia del estado de la cuestión de la equidad y de la equidad de género 
en diferentes países de la UE (algunos países más concienciados que los otros). Brecha digital de género. Estudios y profesiones STEM con ausencia de 
mujeres. FAlta de instrumentos y marco legal para la equidad. Falta de inclusión para tener igualdad.  
 
O2: Favorecer la convalidación de títulos académicos 
J: Necesidad de acceso al empleo (específicamente el empleo juvenil). Necesidad de movilidad laboral entre países. INtegración entre países. 
 
O3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los diferentes estados 
J: Discriminación por clase socioeconómica (agravada por pandemia). Dificultad de acceso a la educación (primaria, secundaria y superior) por falta de 
medios tecnológicos. Hay familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología. Minimizar el impacto de haber nacido en una familia o país o en 
otro. 
 
I4: Dificultades para acceder al primer trabajo 
 
O1: Promover el principio de la vida laboral/ prácticas universidad 
J: No tener facilidad para acceder al empleo dificulta la maternidad/ paternidad en la juventud. Necesidad de pasantías/ prácticas remuneradas (es así 
en algunos países). Dificultad o falta de compromiso de emplear después de la práctica. Dificultad de trabajar y estudiar al mismo tiempo (estudiante a 
jornada completa y trabajador a jornada completa es incompatible). No hay apoyo. Que las prácticas no sean mano de obra gratis. Dificultad de 
conciliar prácticas profesionales con estudios. Actulamente se puede hacer pero no es obligatorio en todos los países. Ahora tienes que descuidar una 
si quieres hacer la otra. 
 

Toegang tot 
sport (groep 12 
(Spaans)) 

 

I1: Falta de acceso al deporte y la actividad física: instalaciones, diversidad, priorización. 
 
O1: Reducir brecha social y de género en el acceso al deporte y actividad física. FOmentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 
J: Más acceso al deporte y la actividad física genera una sociedad más inclusiva, igualitaria.y saludable (entender el deporte como inversión en salud). 
La sociedad de confort y bienestar y la oferta de ocio virtual y la automatización (ascensores, cintas transportadoras, etc.) disuaden del deporte y la 
actividad física.  
 
O2: Concienciar de la importancia de actividad física. Asegurar que las instituciones públicas tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. 
UE: generar directrices para que los países vayan en esta dirección. 
J: Igualdad de oportunidades: Falta de buenas condiciones (en algunos lugares) para la educación física, y dificultad de medios para elegir entre 
variedad de deportes (más allá del futbol). 
 
O3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del servicio nacional de salud (salud física y mental). 
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J: Coste sanitario de no hacer actividad física es muy elevado (80.000M €). Insuficiencia de actividades deportivas que sean accesibles/ gratuitas fuera 
de la escuela (no necesariamente de competición). Promover salud física y mental. 
 
O4: Diversidad de deportes para el desarrollo de diferentes capacidades 
justification, Importante para desarrollar competencias educativas (concentración, etc). Aumentar la salud y bienestar biopsicosocial (incluír el evitar 
soledad) 
 
O5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física (aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar 
deporte, presencial u online). 
J: Ha un problema en la priorización del ocio tecnológico, haciendo que disminuya la actividad física. Evitar el sedentarismo. Entender la tecnología 
como aliada para promover la actividad física. Riesgo de sedentarismo con los e-sports. 
 

 

Leren in Europa 

Oorspronkelijke taal 
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Europese 
identiteit 
(groep 4 
(Duits)) 

I1: Herausforderung: Zugehörigkeitsgefühl in Europa erreichen 
 
O1: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch kulturellen, professionellen und sozialen Austausch (u.a. durch Sport) zu stärken – z.B. durch 
Workcamps und Begegnungsorte. 
J: Damit wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Um Vorurteile und Nationalismus zu bekämpfen. 
 
O2: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch mehr Informationen zu den europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten zu stärken 
J: Andere besser zu verstehen und zu verstehen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt - Bewusstseinsbildung fördern. 
 
O3: Wir empfehlen mehr Partizipationsmöglichkeiten z. B durch Bürgerforen. 
J: Stimme der Bürger sollte zählen solchen Austausch multiplizieren aber wichtig Transparenz was mit den Ergebnissen passiert. 
 
O4: Wir empfehlen, dass es gemeinsame Erfolgsgeschichten (z.B. die Pandemiebekämpfung, die Erreichung von Frieden) und Vorteile durch Dinge, die 
die EU bisher getan hat, als Bildungsmaterialien in Schulen gefördert werden. 
J: Um alle darüber zu informieren, was die EU macht - besseren Informationsfluss - Erfolg verbindet 
 
O5: Wir empfehlen, dass die EU kulturelle Programme und Austausch stärker bewerben soll. 
J: Nur durch Begegnung und Austausch kann eine Gemeinsamkeit entwickelt werden 
 
I2: Bildung ist nicht für alle zugänglich (z.B. Erasmus+). 
 
O1: Wir empfehlen Programme und Angebote zu entwickeln. die für alle Altersspektren (unabhängig vom Hintergrund, Alter, Bildung) der 
Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 
J: Da nicht jeder die Möglichkeit hat, zu studieren - Austausch für alle zugänglich machen 
 
O2: Wir brauchen noch mehr Austausch (Kultur, Musik, Entdeckung) und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. 
 
O3: Wir empfehlen die stärkere Digitalisierung in Klassenräumen (z.B. transnationale Klassen, die im virtuellen Raum zusammenkommen). 
J: Europäische Identität wird so aufgegriffen, zielgerichtet zusammenkommen - mit anderen identifizieren gute erster Ansatzpunkt - Umsetzung sehr 
schnell und einfach - ergänzende Variante, aber echter Austausch soll stattfinden 
 
I3: Herausforderung: Gemeinsame Interessen fördern, bei denen europäische Bürger zusammenfinden können 
 
O1: Wir empfehlen, bestehende Programme (Wettbewerbe, Turniere) stärker europäisch zu gestalten. 
J: Förderung der Gemeinsamkeiten, stärkere Verbundenheit 
 
I4: Sprachliche Barrieren 
 
O1: Wir empfehlen, Mehrsprachigkeit schon sehr früh zu fördern. 
J: Sprache ist Schlüssel zur Verständigung / 1 Sprache förderlich für Gemeinsame Identität 
 
I5: Gleichen Wissensstand zu Europa sicherstellen. 
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O1: Wir empfehlen, dass ein übergreifendes europäisches Fach (Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde) in allen Mitgliedsstaaten eingeführt wird. 
J: Europa für die Bürger fern und nicht zu verstehen. - viel stärker mit Europa auseinandersetzen - durch Bildung kann es gestärkt werden - Bildung 
als Katalysator, um die EU ins Umfeld zu tragen 
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Digitaal 
onderwijs 
(groep 4 
(Duits)) 

 

I1: Schaffung einer guten digitalen Infrastruktur 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU sicherstellen muss, dass alle Bürger technischen Zugang (Netz und Endgeräte) haben und dass die digitale 
Infrastruktur in den Ländern ausgebaut wird (unter der Berücksichtigung der Anschaffung von Geräten, die man wiederverwenden kann) 
J: Zugang in alle EU-Staaten gewährleisten / sicherzustellen- Teilhabe zu ermöglichen- 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU das Recht auf Internet festschreibt. 
J: Keine Freiwilligkeit sondern eher Zwang sich mit Digitalisierung umzusetzen, Zugang kann so für alle gewährleistet werden 
 
O3: Wir empfehlen, dass die Thematik dem Aspekt der Nachhaltigkeit unterworfen werden muss. 
J: Digitalisierung immer größeren Anteil in unserem Leben nimmt aber auch Thema Abfall wichtig wird. Achtsamer Umgang mit Ressourcen - Erde 
nicht immer weiter ausbeuten  
 
I2: Zugang zur Digitalisierung für alle ermöglichen 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU Materialien und Schulungen für alle Bürger fördert, insbesondere für Bürger, die keine IT-Fähigkeiten haben. 
J: Wir müssen ausgebildet werden, weil in Zukunft alles digitalisiert wird 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU Tools (Schreibprogramme, Bildungsplattform) zur Nutzung frei zur Verfügung stellt. Dazu sollen entweder eigene 
Programme entwickelt werden oder bestehende Programme, (z.B. Office) für alle zugänglich gemacht werden. 
J: Verwendung von gleichen Instrumenten zu Hause als auch in der Schule - Programm kann sich nicht jeder Leisten hohe Lizenzkosten, Zugang allen 
ermöglichen, Kompatibilität herstellen Bildungsplattform eigen Recherche durch Bürger wird ermöglicht 
 
I3: Regelungsbedarf für die digitale Bildung und Arbeit 
 
O1: Wir empfehlen, Runde Tische mit Schulen, Unternehmen, Politik, Gesundheitsamt, Psychologen, Soziologen zu fördern und Online-Bildung und 
Online-Arbeit gesetzlich zu regeln. 
J: Online Arbeiten reduzieren. Auswirkung auf digitale Arbeit muss untersucht werden. Auswirkung auf Gesundheit körperlich und mental. Gelenkt 
durch die Suchmaschinen - Algorithmen unterbrechen. online Arbeit nicht so gefährlich viele Stunden am Bildschirm sitzen? Persönlicher Austausch 
fehlt. Recht auf nicht Verbindung bestehen sollte - Recht sich aus Onlinewelt zu verabschieden. Mangel an körperlicher Aktivität - Mangel zu 
vermeiden es sollte möglich sein die Verbindungszeit zu verkürzen 
 
O2: Wir empfehlen, dass neben der digitalen Bildung die Kritikfähigkeit der Bürger stärker gefördert werden muss. Bürger müssen mit Inhalten 
kritisch umgehen können. 
J: Vermeidung von Desinformation, kritischen Blick auf Online Medien schulen. Politische Verantwortung, den Umgang für Bürger optimal zu machen - 
Politik hat die Aufgaben hier zu handeln. 
 
I4: Prävention der negativen Auswirkung der digitalen Welt 
 
O1: Wir empfehlen, die Sensibilisierung der Gefahren für jugendliche durch IT-Training und Lehrausbildung zu stärken, als Schulfach. 
J: Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken 
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O2: Wir empfehlen, das Innovationen Teil der Digitalen Bildung werden und stärker gefördert werden. 
J: Positiven Chancen die digitale Welt zeigen 
 
O3: Wir empfehlen, große IT-Plattformen stärker zur Verantwortung zu ziehen. 
J: Fake News, Falschinformationen, Mobbing vermeiden 
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Culturele 
uitwisselingen 
(groep 13 
(Engels)) 

I1: Too few people can access european exchange programs 
 
O1: We recommend that the EU helps enable people from less priviledged economic backgrounds to have access to exchange through scholarships and 
budgetary support to schools 
J: We want to include everyone, to help them improve their living standards and live a better life. It is more fair to ensure that everyone can 
participate. 
 
O2: Improve information available in schools 
 
O3: We recommend a Common EU platform for coordinating exchange, including information on school systems of other countries, and involve 
companies in the structure, as they could be taking students as interns 
J: Companies will gain good public images from participating in cultural exchange, and would atrract more employees and interns. It will help create 
unity and european identity by learning together. both students and companies will be enriched by gaining insght into different cultures. 
 
O4: Build a program for schools or classes to visit other EU countries 
 
O5: A Common EU format for exchange "classes" 
 
O6: We propose that the EU develops a handout for information on educational systems of member states. 
J: This ensures that everyone has acess to information on other member states, even if their schools do not teach it 
 
I2: Not enough options or knowledge on how to go on exchange at different age groups and professions 
 
O1: We recommend that the EU should use people who already went on exchange to actively promote it as ambassadors 
J: It would achieve personal communication and better relationships. It will make the erasmus programme more accessible and better advertised. It is 
a more genuine form of communication, not just advertisemnt. 
 
I3: Too few people can access european exchange programs 
 
 

Milieu-
educatie 
(groep 13 
(Engels)) 

I1: There is a lack of involvement from EU citizens in climate change and sustainability 
 
O1: We recommend that the EU does more to facilitate knowledge sharing on best practice in sustainable practices. Exchange of knowledge and 
technology across educational, government and business organizations 
J: This enables sharing what works. It brings together everyone in finding solutions, and making the needed change. Without involvement you cannot 
bring about change. The problem often feels too big for individual action, so we need to bring different actors together. 
 
O2: We recommend that more concrete advice comes from the EU level to citizens, on what is actually a sustainable choice as a consumer/individual 
J: This will get citizens involved in a practical way, instead of having things be too abstract. 
 
O3: We recommend that more concrete and local knowledge on how citizens' behaviour affect their environment is shared with them directly 
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J: We need to learn! To reach our mind it must be present in our lives, close to us, our neighbours and friends. We need to reach other people than just 
those at school - elderly people, working people. It shouldnt be "in the shadows". Advertisement works! it changes people's behaviour over time and 
so is a good way to teach people on how to interact with the environment 
 
O4: We recommend that the EU hosts a challenge on sustainability for schools from all member states 
J: when things have a practical use, it becomes interesting. It could be something not only costing companies money, but making them money. Direct 
involvement can make a difference. The element of competition is good, as it pushes people to achieve higher goals. It's an easy and cheap way of 
involving people with sustainability. On a european level people will feel more obliged to be a part of it, and rules will be central and can take account 
of all member states. EU also increases visibility for the project, you have a larger audience. On a European level everyone will want to join, and 
knowledge can be shared more efficiently. 
 
I2: We dont have enough practical experience with what the environment and climate is and what it means to us 
 
O1: We recommend that educational teaching programs focus more on projects that bring kids into contact with the environment and climate, and 
also try to develop solutions 
J: Global warming is too abstract of a concept. We need to show how it affects our everyday life. We need to feel the difference between concrete (the 
material) and nature, that nature can improve our lifestyles. Also to show that we can ruin our lives if we act in a given (wrong) manner. It is more 
interesting to learn by doing, especially in a young age. It is a good way of visualizing to children. Kids will not remember or learn properly if this is 
only taught digitally, so it needs to be experienced and felt. 
 
O2: We recommend that sustainability is integrated into the curricula of other subjects in schools across the EU 
J: this would raise awareness among pupils. It would be subliminally/naturally implementing the topic into childrens lives 
 

Kwaliteit, 
financiering 
en toegang 
tot onderwijs 
(groep 14 
(Engels)) 

I1: - 
 
O1: A uniform regulated standard of teaching across Europe at primary and secondary level 
J: 1. Important because a standard educational foundation is very important, also in primary education.2 It affords social equality and creates a 
common identity. 3. It also creates equal opportunities in higher education. 4. Students more likely to succceed on erasmus or foreign educational 
courses. 5. Teachers could then go to other countries bringing uniformity in teaching and sharing ideals. 
 
O2: There should be one single European language taught across all primary schools in the EU, funded and paid for by the EU member states 
J: Requires investment. 
 
O3: Erasmus programmes should be easily accessible to all 
J: We understand each others cultures better and have a common identity 
 
O4: Equal access to all for third level education. Lack of this interferes with equal access 
 
I2: - 
 
O1: Equality of access to free education across the EU. 
J: Education should be free to enable access for all citizens. Education is and should be a basic fundamental right for all. 
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I3: - 
 
O1: We recommend that life skills including sexual health issues, should be taught in schools at all levels. Opposing voices should be countered with 

voluntary classes providing factual sexual education. 
J: Justification: To prevent mental health issues developing at a later stage. Less bullying. Training to learn to cope with the social media age we live in. 
There should be a pan-European attitude or learning system in place to address all sexual education issues 
 
I4: - 
 
O1: Funding and access to funding or scholarships across the EU is vital to ensure equality of education and access equal technology 
I5: - 
 
O1: Greater support to teachers as individuals. 
J: Teachers should be able to teach morals. Gives teachers more authority as students should have more discipline 
 

Harmonisatie 
van het 
onderwijs 
(groep 14 
(Engels)) 

 

I1: 
O1: There should be a uniform standard of education across all European schools 
 
J: It Promotes equality and ensures each student has an equal chance going forward. 
 
I2: 
O1: We recommend that education on the environment is part of school curriculum from an early age and for every person within the EU 
 
J: Challenge: Climate change deniers could present a challenge. Challenge: That as EU countries can only influence what happens in terms of education 
in their own member states a pan-european group or a treaty change should legislate for this. Challenge: differing attitudes to climate across european 
countries. Polarising attitudes 
J: Positive: This would allow a commonality and a link across europe in terms of the environment. Small children should grow up with this knowledge, 
to include the damage waste and evironmental abuse does to the planet. Practical examples of disposing of waste in school etc would achieve this. 
Positive: Europe should establish themselves as World leaders in the area of the environment. This would not hurt economically and would make us 
proud. Positive: Education on the climate and the environment can lead to opportunities and develop technologies and create sustainable 
environmentally aware jobs. 
 
O2: - 
J: Another challenge regarding ESD (Education for Sustainable Development) would be teachers' and professors’ ability to incorporate climate change 
and environmental issues into their subjects. Teachers that give classes currently weren't taught to think about climate change when creating their 
classes. And so we should also think about training teachers for them to be able to correctly teach their classes, to address the issue in depth, for them 
to not enter into contradiction with what experts on climate change say. 
 
I3: 
O1: We recommend that one common European language English was taught which would make education on the environment and all other matters 
across Europe much easier to deliver. 
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J: Challenge: Other countries might object to the use of english as the second official language for europe. Challenge: The problem may be an 
inconsistent standard of language teaching leading to inequality. Teaching from a young age could remedy this problem. 
J: This will lead to much greater cross european dialogue at levels. Not just in EU but across the World mainly USA and Canada. Travelling, working 
and doing business across Europe would not be an issue as each citizen would share a common language. 
 

 

Een ethische en veilige digitale transformatie 

Oorspronkelijke taal 
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Democratisering van 
digitalisering (groep 5 
(Frans)) 

I1: A l'école, les outils numériques ne sont pas assez enseignés, et ne sont pas assez utilisés 
 
O1: Il faut intégrer une pédagogie basée sur des outils numériques à l'école 
J: Les outils numériques peuvent faciliter l'apprentissage et la pédagogie. L'enseignement au numérique à l'école permettra également de 
développer l'esprit critique vis-à-vis de ces outils 
 
O2: Il faut prévoir une éducation et une sensibilisation aux outils numériques dans les écoles, au niveau européen 
J: Afin que chaque européen puisse recevoir la même éducation, et puisse avoir conscience des risques d'Internet (par exemple, qu'on ne peut pas 
parler de tout sur Internet) 
 
I2: Il n'y a des abus liés à l'utilisation d'internet (notamment des problèmes de harcèlement en ligne) 
 
O1: Il faut une pédagogie plus claire et plus explicite pour sensibiliser les personnes à l'utilisation d'Internet (voir le problème 1 sur l'éducation). 
Nous recommendons des cours d'éthique sur l'usage d'Internet 
J: Afin que chaque européen puisse être au courant des risques qui existent sur Internet 
 
O2: Il faut agir sur le sujet des fake news, et de la désinformation. Nous recommendons de multiplier les actions comme les "sites internet vérifés". 
J: Afin que chaque européen puisse savoir d'où vient l'information et puisse être dans un espace sécurisé 
 
O3: Il faut renforcer la lutte contre les abus sur Internet. Nous recommendons de créer une organisation proche de la police, spécialisée sur les 
aspects numériques, et qui puisse identifier les personnes sur internet, et retrouver celles qui ont des comportements inacceptables. 
J: Pour rendre plus efficace la lutte contre les abus sur Internet, et rendre les personnes responsables de leurs actes. 
 
I3: Les prix du matériel et des services sont très chers 
 
O1: Nous recommendons d'investir dans l'innovation numérique pour que chaque européen puisse avoir accès à du matériel au niveau local 
J: Afin de réduire les coûts et de s'assurer que personne ne soit laissée de côté de la digitalisation 
 
I4: Certaines personnes ne savent pas utiliser les outils numériques - comment assuer que tous les Européens puissent les utiliser? 
 
O1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi inclure les médias sur ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation au numérique 
J: Les jeunes ne sont pas les seuls qui ont besoin d'apprendre comment utiliser les outils numériques, il faut donc prévoir d'autres canaux de 
formation que l'école. Il faut également utiliser les médias et réseaux sociaux. En 2021, les media sont des sources d'information plus importantes 
pour les individus de tous les âges. 
 
O2: Avoir un réseau Internet unique dans tous les pays de l'UE 
J: Cela permettrait une égalité de services et d'accès à Internet pour tous les Européens, et cela permettrait d'avoir les mêmes informations et 
d'avoir un internet plus robuste. Cela favoriserait l'égalité des chances (via l'égalité des services). 
 
O3: Toute information présente en ligne doit pouvoir être rapportée hors ligne 
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J: Les outils numériques ne doivent pas entraîner la disparition des liens sociaux, c'est important pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec 
les outils numériques 
 
I5: Les citoyens ont trop peu d'information sur l'utilisation qui est fait de leurs données personnelles, et notamment sur la vente de leurs 
données personnelles 
 
O1: Il faut limiter le nombre d'informations personnelles à fournir par les citoyens afin d'accéder à internet et il faut que les plateformes 
numériques soient tenues responsables de leur utilisation des données. 
J: Afin de limiter les risques liés au partage de données personnelles 
 
O2: Créer un cloud commun pour les entreprises européennes 
J: Pour sécuriser nos données au niveau européen 
 
O3: Créer un réseau social européen, fait par les Européens pour les Européens 
J: Pour que nos données restent dans l'Union européenne, et être moins dépendants des Etats-Unis ou de la Chine 
 
I6: Manque de clarté sur les algorithmes de l'IA 
 
O1: Simplifier et expliquer les algorithmes qu'utilise l'IA afin de garantir une meilleure acceptation sociale 
J: Pour que les consommateurs n'aient pas l'impression qu'il y a des phénomènes de censure dus à l'utilisation des algorithmes 
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Cyberbeveiliging 
(groep 5 (Frans)) 

 

I1: Manque de règles et de transparence sur les entreprises multinationales qui utilisent des données, tels que les réseaux sociaux 
 
O1: Nous avons besoin d'une entité pour représenter les consommateurs, pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans des litiges avec des 
entreprises 
J: Pour avoir une action collective qui ait du poids face aux entreprises 
 
O2: Nous devons créer une seule voix en Europe contre les géants du numérique qui ont tant d'influence, il devrait être possible de juger ces 
entreprises en Europe et pas uniquement aux Etats-Unis, et de les contraindre à appliquer les lois européennes 
 
O3: Nous proposons de rendre les textes de consentement sur l'utilisation des données personnelles, plus clairs et plus courts lorsqu'on se 
connecte à un site Internet 
J: Les textes sont trop compliqués et souvent, nous ne les lisons pas. Cela permettrait donc de faire des choix éclairés sur l'autorisation que nous 
accordons aux sites à utiliser nos données 
 
O4: Deux propositions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées : - prendre en exemples des pays qui ont expérimentés des solutions qui ont fait 
leurs preuves (exemple du système éducatif en Finlande) - créer un organisme européen sur lequel on aurait pas besoin de donner nos données 
 
I2: La cybersecurité est un sujet complexe et il y a un manque de clarté sur comment ce sujet est géré et à quel niveau. 
 
O1: Nous suggérons plus de coopération entre les entreprises et les pays de l'Union européenne, et de mettre en place une action mondiale et un 
accord mondial sur la cybersecurité. 
J: Les violations de cybersecurité dépassent les frontières 
 
I3: En tant qu'utilisateurs d'internet, nous sommes exposés à des risques multiples (fishing, le piratage, etc). Nous ne sommes pas tous 
conscients de ces risques et nous ne savons pas forcément les identifier. 
 
O1: La sensibilisation sur les risques existe mais il faut la renforcer. Nous suggérons d'axer la sensibilisation sur les risques autour d'exemples 
concrets (par exemple, en expliquant le fishing ET donner des exemples; expliquer qu'il y a des publicités mensongères ET donner des exemples, 
etc). 
J: Pour protéger les utilisateurs et que les citoyens puissent aller sur internet en securité. Afin qu'ils soient capables de sensibiliser leurs proches 
(les parents sensibilisent les enfants; les enfants sensibilisent les grands parents) 
 
O2: Nous proposons la mise en place de campagnes de sensibilisation multi-réseaux Européennes adaptées aux différents types d'utilisateurs 
(jeunes, personnes plus usagers). 
J: Afin que les campagnes de sensibilisation soient au plus proche de la réalité des utilisateurs d'internet. 
notes, Session 3 idée pour un exepert: ce serait utile d'avoir une idée de comment fonctionne une campagne de sensibilisation à l'échelle 
Européenne 
 
O3: Faciliter et clarifier la façon dont fonctionnent les signalements de comptes abusifs sur les réseaux sociaux; être capable de repérer et de punir 
les personnes qui ont des comportements abusifs sur Internet 
J: Pour avoir une meilleure compréhension des règles de modération utilisées sur les réseaux sociaux 
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I4: De plus en plus, les sites internet et plateformes (au sens large) sont instrumentalisés et utilisés à des fins de cyber criminalité 
(extorsion d'argent, menaces, harcélement, chantage ...) 
 
O1: Nous proposons de renforcer la collaboration entre les sites/plateformes et autorités pour repérer et suivre de manière plus systématique ces 
actes de cybercriminalité. Il est important de rendre visible le travail de tous les acteurs "en coulisses". 
J: Si les utilisateurs voient et comprennent comment ces actes sont sanctionnés, ils seront rassurés et plus susceptibles de porter plainte 
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Gegevensbescherming 
(groep 9 (Engels)) 

I1: lack of access and control over data that citizens share (by citizens themselves) 
 
O1: Create an EU body that is easily accessible to citizens and that requires transparency and provides shared norms among EU states. 
J: It will provide point of reference for citizens and will facilitate more control over data by citizens 
 
O2: Create a possibility for people to select what data is sensitive and which one is not 
J: it will allow people to more clearly define what data and to what extent they want to share and will give them more flexibility/ownership of the 
data 
 
O3: introduce digital EU ID (not just national digital ID) 
J: that would allow tracking of information & increase responsibility => prevents some dangerous or inappropriate behaviour but it will allow for 
some anonymity as long as people are verified by ID beforehand 
 
O4: phones, home applications (Alexa) should have more transparency in what they collect, store and share (and with whom) and that owners 
should have an option to erase/limit data access 
J: because currently there's no transparency and everything is basically collected and citizens don't know how/who uses it 
 
I2: Insufficient mechanisms to control data giants (i.e. Facebook) as they are even more powerful than political decision-makers 
 
O1: Clear checks and balances by the EU body (non-political but expert-based) that is independent and funded by the member state 
J: to provide independent oversight and uniformal framework 
 
O2: New regulations on digital advertisement 
J: to limit what kind of data/personal data can be used 
 
O3: EU certification of data protection compliance mandatory for all tech companies/providers and that should be incorporated visibly in the web 
presence of an organization 
J: guarantee of transparency and safety 
 
O4: Reward companies that comply with data protection, transparency, and security regulations 
J: to incentivize them to adopt best practices and give benefits to those who do 
 
I3: Insufficient digital education for citizens 
 
O1: tailored classes for older citizens and provide assistance services 
J: currently they are disconnected and thus do not have access to all services 
 
O2: specific curriculum for younger generations (in schools and at home) 
J: to ensure safe & healthy use of tech 
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O3: support of non-native tech users in acquiring up-to-date knowledge about tech use 
J: makes them more competitive at the job market 
 
O4: establish universal baseline of what minium digital literacy should be 
 
O5: EU should support education (intergenerational) program where younger people teach older people how to operate in the digial sphere 
J: it's not only an educational program but an intergenerational exchange and connection 
 
I4: The (legal and technological) language used in the digital sphere is too complex for citizens to understand 
 
O1: introduce a criteria for certification for tech companies: have simplified summaries of information about the use of data that would be 
understandable by anyone 
J: to ensure people understand how the data is being used, what the terms mean, and what the implications are 
 
O2: introducing non-authorization (except for explicit consent) or limited authorization of personal data use as a primary principle 
J: it will put companies in a position of need to request information explicitly and will create more transparency and control over data by users 
 
O3: improve communication about changes in GDPR and data protection in general 
J: people and institutions and businesses are better prepared and have clarity 
 
I5: Insufficient research of data protection 
 
O1: EU funding to expand the research efforts 
J: to better understand the needs, options, and possible solutions 
 
I6: Lack of access to technology (i.e. by children from low-income environment) 
 
O1: fund support programs for those who do not have hardware and an opportunity to acquire it 
J: increases academic and professional opportunities; provides better access to services (esp educaion in the current environment) 
 
O2: create benchmark information for the EU and increase access to technology through educational programs/institutions 
J: to maximize use of existing resources/avenues 
 
I7, (continued for issue 5) education 
 
O1: create special educational programs and communication campaigns on cyber-crime 
J: to reduce cyber crime, to teach people not to fall into those traps 
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Gezonde digitalisering 
(groep 10 (Spaans)) 

I1: ¿Cómo gestionar y proteger los datos sobre salud? 
 
I2: ¿Cómo combatir el problema de las noticias falsas y cómo abordarlo con los diferentes tipos de población (infancia, juventud, edad 
adulta, mayores...)? 
 
I3: ¿Cómo gestionar y controlar la influencia que los algoritmos tienen a la hora de condicionar lo que nos llega a través de internet? 
 
I4: ¿Cómo gestionar la cesión de datos que debemos autorizar para acceder a un servicio online? 
 
I5: ¿Cómo hacemos con el pasaporte Covid y con las limitaciones de derechos que puede ocasionar? 
 
I6: ¿Cómo garantizar el derecho a la desconexión a internet y el derecho a no usar dispositivos digitales y seguir teniendo servicios y 
derechos? 
 
I7: ¿Cómo podemos abordar la educación digital de la infancia para que hagan un uso seguro de internet? 
 
I8: ¿Cómo abordar el impacto de la tecnología en la salud mental de la ciudadanía? 
 
O1: Crear un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés en todos los Estados Miembro. Y luego evaluar. 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -
El problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y 
hacen más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar 
de un día para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el 
uso de herramientas. 
 
O2: Un organismo/institución que enseñe a las personas mayores a hacer un uso saludable de internet. 
J: Los menores, en mayor o menos medida, ya reciben algo de formación así en la escuela. La gente mayor no recibe nada similar y también 
necesita formación. 
 
O3: Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus familias, de manera que aprendan conjuntamente. 
J: De esta manera se consigue enseñar también a la población adulta y los padres tendrán más conciecia del uso que hacen los menores de internet. 
Ahora mismo, a veces, se conectan muchas horas y sus familias no saben lo que hacen allí. Favorece relaciones intergeneracionales. 
 
O4: Estudiar e investigar si en todos los estados miembro la infraestrutura necesaria para una educación digital está a un nivel parecido (¿Tienen 
todas las escuelas ordenadores, conexión por fibra, etc?) 
J: -Es necesario saber esto. Por ejemplo en Italia hay muchas escuelas que no tienen medios. Necesitamos verificarlo. -Claro, es cierto. Yo vivo en 
una ciudad grande y tenemos acceso a esos medios, pero imagino que fuera de las grandes ciudades pasa que no hay medios. Yo hay veces que no 
tengo cobertura de móvil cuando salgo de mi ciudad. -Si, yo que vivo en Andalucía, de acuerdo, no hay esos medios. -En las escuelas publicas en 
España los medios son muy precarios. -Una persona comenta que vive en zona rural y tiene muy buena conexión. -Otra le responde, bueno, es que 
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vives en zona rural pero en una región privilegiada respecto a muchas otras de tu propio país. 
 
I9: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación de las "Noticias Falsas", del poder de los algoritmos y de la escasa 
privacidad de los datos? 
 
O1: Educar a la población en el pensamiento crítico 
J: -Si aprendemos desde jóvenes el pensamiento crítico, es más sencillo detectar información falsa. -Siempre habrá noticias falsas, no se pueden 
parar pero sí se puede aprender a leerlas de manera crítica. -Sí, y las noticias falsas no solo aparecen en países más inestables, como decía antes 
una compañera. En Austria también ha ocurrido. Están por todas partes -Hay muchos temas en los que no somos expertos, ¿hasta qué punto 
podemos saber lo que es válido y lo que no? 
 
O2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista 
(noticias falsas) para que puedas comparar 
J: -Parece que algunas plataformas ya lo hacen, como FB cuando buscas info sobre el COVID. Algo que hacen desde hace poco. -Sería interesante 
que lo hicieran con más temas, no solo COVID. 
 
O3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la nube 
 
O4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad científica como el punto de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar 
otros puntos de vista. 
J: -Bueno, por ejemplo con el COVID, la información que daba la comunidad científica al principio, los expertos, luego se ha demostrado que no era 
toda válida, como por ejemplo con los guantes e higiene de manos, luego se ha comprobado que la transmisión del virus es aérea y no por contacto. 
-Sí, es cierto, también ha pasado por ejemplo con las dosis de la vacuna. Al principio decían que una dosis, luego dos, ahora dicen que tres dosis... 
En realidad deberían darlas de manera gratuita. Las grandes empresas farmacéuticas están ganando muchísimo dinero con ello. 
 
O5: Un organismo o institución que verifique y chequee las noticias y diga sin son reales o no 
J: -En España ya lo hay y no sirve para nada. -Tampoco creo que vaya a funcionar (otra ciudadana) 

 
O6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos para que no saquen dinero difundiendo mentiras. 
J: -El problema de fondo es la búsqueda de beneficios. Los medios de comunicación publican lo que les da dinero, no lo que es verdad. -Sé que FB y 
otras grandes empresas invierten mucho para eliminar Fake News en inglés, pero para muchos otros idiomas no hay tanto nivel de control y 
verificación. -En el entorno de los medios de comunicación hay una frase famosa: que la verdad no te estropee una buena noticia. ¿Cómo se puede 
atajar/atacar a los medios para que dejen de hacer esto y publiquen la verdad y no lo que les da dinero? -En FB y otras plataformas, a veces 
eliminan contenido de carácter sexual, que luego no es tan claro que sea tan dañino. Para mi a veces es censura. -¿Cómo se podrían simplicar los 
términos de aceptación de servicios? Los complican mucho para que no los entendamos. -Nos deberían pagar por usar nuestros datos -Deberíamos 
apoyar a los periodistas independientes, para que puedan investigar a las grandes empresas. A veces los medios tienen intereses económicos y los 
directores del periódico impiden que se investiguen ciertos temas. -Grandes empresas que compran muchos periodicos y cadenas de televisión y 
radio. Luego los presentan como medios independientes dando sensación de pluralidad mientras que en realidad dependen del mismo dueño y 
publican lo mismo. 
 
O7: Un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés. (Esta misma orientación el grupo la aplica a 2 temas) 



78 

J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -
El problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y 
hacen más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar 
de un día para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el 
uso de herramientas. 
 
O8: Crear una plataforma online europea que muestre las noticias verificadas. 
J: Serviría para luchar contra los bulos. Para enseñar a la gente a usar internet. Se podría acceder a ella cuando haya dudas. Podría incluir 
entrevistas o intervenciones de expertos sobre temas específicos. Me gusta, es una buena herramienta, sencilla de usar. Sirve para sentar las bases 
y luego hacerla crecer como una pirámide invertida, para que se puedan encontrar información sobre diferentes temas. Podría ser un instrumento 
vivo, como nuestra plataforma web de la Conferencia, que va creciendo e incluyendo cada vez más información. Debería incluir información y 
formación sobre los temas que hemos hablado: digitalización saludable, seguridad, etc 
 
 
O9: Plataforma digital europea que ofrezca informacion y también formación y educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre 
muchos otros aspectos) y que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 
J: Se complementaria con el curriculum formativo y la educación tradicional de cada país. Las clases se pueden orientar para las diferentes 
personas. No sería necesario que todos vayan al mismo ritmo. Se podría pensar cómo se combina con la educación formal, quizá sería posible que 
hicieran ahí los deberes. Me gusta, ¿pero quién la implantaría y quién la financiaría? -Es cierto, no sería sencillo. Pero los estados dan dinero a la 
UE, y quizá la UE pueda decidir invertirlo así. ¿Qué sería más económico? Darle recursos a los países y que implementen cosas o crear una 
plataforma digital común para toda la UE? 
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Bijlage III - Feedback van de plenaire vergadering van de Conferentie 

Plenaire vergadering van de Conferentie 

 

Tijdens de openingszitting van sessie 2 werden de respectieve 20 vertegenwoordigers van de panels 

uitgenodigd om het woord te voeren en hun medepanelleden feedback te geven over de eerste 

plenaire vergadering van de Conferentie, waaraan vertegenwoordigers van de Europese burger-

panels deelnamen op 22-23 oktober 2021. Na hun presentaties volgde een vraag- en antwoord-

sessie. 

 

De plenaire vergadering bestaat uit in totaal 449 vertegenwoordigers: leden van het 

Europees Parlement (108), vertegenwoordigers van de Raad van de EU (54, of twee per lidstaat), 

commissarissen (3), nationale parlementen (108), Europese burgerpanels (80), vertegenwoordigers 

van nationale evenementen of panels (27), het Europees Comité van de Regio's (18), het Europees 

Economisch en Sociaal Comité (18), de sociale partners (12) en het maatschappelijk middenveld (8) 

en gekozen lokale (6) en regionale vertegenwoordigers (6). 

 

De 80 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels, de 27 vertegenwoordigers van nationale 

panels en evenementen, en de voorzitter van het Europees Jeugdforum vormen één component in 

de plenaire vergadering, de burgercomponent. 

 

De plenaire vergadering van de Conferentie bespreekt de aanbevelingen van de nationale en 

Europese burgerpanels en de input van het meertalig digitaal platform. Er zijn negen thematische 

werkgroepen opgericht op basis van de thema's van het digitaal platform. Zij zullen input leveren 

voor de voorbereiding van de debatten en de voorstellen van de plenaire vergadering van de 

Conferentie. De plenaire vergadering van de Conferentie besluit op basis van consensus (ten minste 

tussen de vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de nationale 

parlementen) haar voorstellen aan de raad van bestuur voor te leggen. Indien het standpunt van de 

vertegenwoordigers van de burgers die deelnamen aan nationale evenementen en/of nationale of 

Europese burgerpanels duidelijk afwijkt, moet dit worden vermeld in het verslag van de raad van 

bestuur. 

 

De oktoberzitting was de tweede plenaire vergadering, maar de eerste met burgers die de Europese 

burgerpanels vertegenwoordigden. Het was de eerste keer dat burgers van nationale evenementen/ 

panels en Europese panels en de voorzitter van het Europees Jeugdforum samenkwamen om de 

burgercomponent te vormen. 

 

Op vrijdag 22 oktober vonden er twee bijeenkomsten van de burgercomponent plaats, om de 

deelnemers te informeren over het reglement van orde van de plenaire vergadering, om de 

werkgroepen en plenaire vergadering voor te bereiden en om sprekers aan te wijzen. Daartussen 

namen de burgers deel aan hun eerste werkgroepvergaderingen met andere leden van de plenaire 

vergadering. Op zaterdag 23 oktober startte de plenaire discussie in de grote vergaderzaal in 

Straatsburg met een presentatie door acht burgers over de resultaten van de eerste sessie van 

de vier Europese burgerpanels. Tijdens het ochtenddebat over de Europese burgerpanels namen 

dertien vertegenwoordigers het woord; 's middags spraken zeven vertegenwoordigers in het debat 

over het meertalig digitaal platform. 
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Veel van hen spraken hun dank uit om onderdeel te zijn van dit project; de meeste van hen 

woonden voor het eerst een politiek evenement van deze omvang bij. Ook benadrukten bijna alle 

panelleden het belang van de deelname van burgers aan de conferentie. Tegelijkertijd vonden veel 

burgers (zowel uit nationale evenementen/panels als uit de Europese panels) het jammer dat er 

weinig echte dialoog was tussen de vertegenwoordigers van de panels en andere componenten, met 

name in de vorm van spontane interventies en uitwisselingen. In de aanloop naar de december-

zitting hebben zij in dit verband een aantal voorstellen gedaan. 
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