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Konferensen om Europas framtid 
Europeiska medborgarpanelen 1: 

En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/Utbildning, kultur, 
ungdomsfrågor och idrott/Digital omställning  

 
REKOMMENDATIONER ANTAGNA AV PANELEN (SKA BEHANDLAS I PLENUM) 
 

Tema 1: Arbeta i Europa  
 

Undertema 1.1 Arbetsmarknaden 
 

1. Vi rekommenderar att en minimilön ska införas för levnadsstandarden ska bli 
likvärdig i alla medlemsländer. Vi erkänner det som redan har gjorts genom 
EU-direktivet COM (2020) 682 för att standardisera levnadssättet. 
Minimilönen måste räcka till en nettoinkomst som inte understiger en viss nivå 
för att vi ska uppnå ett väsentligt mål: alla i nöd ska ha mer pengar att 
använda. Minimilönen bör utformas med hänsyn till följande aspekter:  

● EU bör säkerställa att den verkligen genomförs, eftersom inte alla 
medlemsländer i dagsläget tillämpar arbetarskyddet korrekt.  

● Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att övervaka och spåra 
förbättringar av levnadsstandarden. 

● Minimilönen måste sättas med hänsyn tagen till köpkraften i olika 
länder. En regelbunden översynscykel är nödvändig för att anpassa 
minimilönen till ändrade levnadskostnader (t.ex. genom inflation). 

 
Vi rekommenderar detta eftersom en minimilön skulle stärka den sociala 
rättvisan på arbetsmarknaden och förbättra de faktiska levnadsvillkoren för 
anställda i alla medlemsländer. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av att 
arbetsmiljön snabbt förändras, t.ex. genom digitalisering. 
 
 

2. Det finns redan en EU-lag om arbetstid (EU:s arbetstidsdirektiv – 2003/88/EG). 
Den räcker dock inte till för att säkerställa en hälsosam balans mellan arbete 
och privatliv. Som ett första steg rekommenderar vi att man ser över 
regelverket finns för att avgöra om det fyller sin funktion i dagsläget. Som ett 
andra steg bör EU inrätta en striktare övervakningsmekanism för att 
säkerställa genomförandet i alla medlemsländer. Särskild uppmärksamhet 
måste ägnas åt olika sektorer med olika nivåer av stress och bördor, både 
psykologiskt och fysiskt. Samtidigt är dock andra sektorer beroende av att de 
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anställda visar större flexibilitet för att anpassa sig till företagens specifika 
behov. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom en bättre balans mellan arbete och privatliv 
är viktig, då den stärker den sociala sammanhållningen och bidrar till lika villkor 
för de anställda. Den har också en positiv inverkan på de anställdas individuella 
välbefinnande. 
 
 
Undertema 1.2 Ungdomar och sysselsättning 
 

3. Vi rekommenderar att nivån på alla olika utbildningsprogram i EU 
harmoniseras, samtidigt som det nationella innehållet accepteras. Vi 
rekommenderar därför att yrkesexamina valideras och ömsesidigt erkänns i 
alla EU:s medlemsländer. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi vill underlätta arbetskraftens rörlighet i 
Europa och minska den administrativa bördan. 
 
 

4. Vi rekommenderar att högstadie- och gymnasieelever (från 12 års ålder) ska få 
en inblick i den framtida arbetsmarknaden genom att göra flera studiebesök 
av hög kvalitet i företag och ideella organisationer. För att uppmuntra 
företagen att acceptera studiebesöken föreslår vi att bidrag ska utdelas. I 
avlägsna områden där utbudet är mindre måste lokala skolor, myndigheter, 
organisationer och företag ha ett nära samarbete så att de inser att dessa 
studiebesök faktiskt fyller ett syfte.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi vill att ungdomarna ska få inblick i de olika 
möjligheter som finns på arbetsmarknaden så att de kan göra bättre val för sina 
studier och sin yrkesmässig framtid och förstå vikten av sina studieval. De får 
också lära sig vad ansvar är och att de bör ha respekt för arbetsmarknaden. Detta 
kommer att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Båda sidor 
tjänar på detta. 
 
 

5. Vi rekommenderar att utövandet av mjuka färdigheter ska ingå i alla kurser i 
skolornas läroplaner. Med mjuka färdigheter avser vi lyhördhet, dialog, 
motståndskraft, förståelse, respekt och uppskattning för andra, kritiskt 
tänkande, självstudier, nyfikenhet, resultatinriktning. Lärarna bör utbildas i att 
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överföra dessa färdigheter genom ett nära samarbete med socialarbetare 
och/eller psykologer. Man bör även anordna elevutbyten mellan skolor, 
organisera deltagande i idrotts- och kulturevenemang mellan skolor osv. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom mjuka färdigheter är grundläggande 
färdigheter som går förlorade i den digitala tidsåldern och är absolut nödvändiga 
för våra ungdomars framtida liv. Vi betonar därför att de bör tas med i 
läroplanen för att hjälpa ungdomarna att bli motståndskraftiga och hjälpa dem 
att undvika och övervinna psykiska problem i sina framtida liv. Sociala 
färdigheter stärker relationerna mellan människor och hjälper därför människor 
att finna sin plats i samhället.  
 
 

6. Vi rekommenderar att det i händelse av allvarliga kriser (t.ex. hälsokriser och 
krig) ska finnas väl förberedda planer med detaljerade scenarier redo, som på 
ett flexibelt sätt kan sättas in för att minimera konsekvenserna för våra 
ungdomar i deras studier, yrkesutbildning, psykiska välbefinnande osv. Med 
konsekvenser menar vi högre kostnader för studier eller utbildning, 
obligatorisk förlängning av studier, praktik som inte kan genomföras, ökning 
av psykisk ohälsa. Dessa planer måste införas för att minimera 
konsekvenserna för ungdomar och deras övergång till arbetsmarknaden. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom ungdomarna är mycket sårbara i kristider.  
 

Undertema 1.3 Digitalisering på arbetsplatsen 
 

7. Vi rekommenderar att EU inför eller förstärker befintlig lagstiftning som 
reglerar så kallat smart arbete, dvs. arbete online och på distans, t.ex. från 
hemmet eller en annan plats med internetuppkoppling. Vi rekommenderar 
också att EU lagstiftar för att uppmuntra företag att vara socialt ansvarsfulla 
och för att behålla högkvalitativa ”smarta” arbetstillfällen inom EU. 
Incitamenten kan vara ekonomiska och/eller anseendemässiga och man bör 
ta hänsyn till befintliga internationellt erkända kriterier för miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning. För att detta ska kunna ske bör EU inrätta 
en arbetsgrupp bestående av experter från alla berörda parter för att 
undersöka och stärka sådan lagstiftning. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi måste främja högkvalitativa ”smarta” 
arbetstillfällen och undvika att de utlokaliseras till länder utanför EU med lägre 
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kostnader. Covid-19-pandemin och de globala ekonomiska trenderna gör att det 
brådskar med att skydda arbetstillfällen i EU och reglera ”smart arbete”. 
 
 

8. Vi rekommenderar att EU garanterar alla EU-medborgares rätt till digital 
utbildning. I synnerhet skulle ungdomars digitala färdigheter kunna stärkas 
genom införandet av en EU-certifiering i skolorna som kan förbereda dem för 
den framtida arbetsmarknaden. Vi rekommenderar också särskild utbildning 
på EU-nivå för att omskola och vidareutbilda arbetstagare så att de förblir 
konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Slutligen rekommenderar vi att EU 
ökar medvetenheten om befintliga digitala plattformar som t.ex. Eures, som 
kopplar samman arbetstagare med arbetsgivare och hjälper folk att hitta jobb 
i EU. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom certifierade digitala färdigheter är 
grundläggande för att folk ska kunna komma in på arbetsmarknaden och för att 
arbetstagare ska kunna omskola sig och förbli konkurrenskraftiga.  
 

Tema 2: En ekonomi för framtiden 

 

Undertema 2.1 Innovation och europeisk konkurrenskraft 
 

9. Vi rekommenderar att EU skapar möjligheter för olika enheter (universitet, 
företag, forskningsinstitut osv.) att investera i forskning och innovation som 
syftar till att utveckla  

● nya material som är mer hållbara än de som för närvarande används och 
som skyddar den biologiska mångfalden, 

● innovativ användning av befintliga material (även genom återvinning 
och användning av modern teknik med minsta möjliga miljöavtryck).  

Vi rekommenderar att detta blir ett fortlöpande, långsiktigt åtagande från EU:s 
sida (åtminstone fram till 2050).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi lever på en planet med begränsade 
resurser. Om vi vill ha en framtid måste vi skydda klimatet och hitta 
planetvänliga alternativ. Vi vill också att EU ska bli ledande på detta område och 
få starka konkurrensfördelar på den internationella arenan. Syftet med 
rekommendationen är att skapa innovativa resultat som kan tillämpas brett och 
genomföras på olika områden och i olika länder. Detta skulle också ha en positiv 
inverkan på ekonomin och arbetsmarknaden genom att nya arbetstillfällen 
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skapas inom området hållbar innovation. Det skulle kunna bidra till att bekämpa 
sociala orättvisor genom att ersätta nuvarande, exploaterande 
produktionsmetoder med nya, mer etiska metoder. 
 
 

10. Vi rekommenderar att EU gör ett långsiktigt och kontinuerligt åtagande att i 
stor utsträckning öka andelen energi från hållbara källor, med hjälp av en rad 
olika förnybara energikällor med lägsta möjliga miljöavtryck (baserat på en 
helhetsbedömning av livscykeln). Dessutom bör EU investera i att förbättra 
och upprätthålla kvaliteten på elinfrastrukturen och elnätet. Vi 
rekommenderar också att tillgång till energi till överkomliga priser erkänns 
som en grundläggande medborgerlig rättighet.  
 
Vi rekommenderar detta av följande skäl: 

● En diversifiering av energikällorna (t.ex. solenergi, vindkraft, vätgas, 
havskraft eller framtida hållbara energikällor) skulle minska EU:s 
energiberoende. 

● EU-invånarna skulle få lägre elkostnader.  
● Det skulle skapa nya jobb och leda till en omstrukturering av 

energimarknaden (särskilt i regioner som fram tills nu varit beroende av 
fossila bränslen). 

● Det skulle kunna främja vetenskaplig utveckling av innovativa tekniker för 
energiutvinning. 

● Kvaliteten på den elektriska infrastrukturen och elnätet är lika viktiga som 
energikällorna, då den möjliggör en smidig, effektiv och överkomlig 
distribution och transport av energi.  

 
 

11. Vi rekommenderar att EU aktivt främjar miljövänligare produktionsprocesser 
genom att subventionera eller på annat sätt belöna företag som investerar i 
att sänka miljökostnaderna för sin produktion. Dessutom kräver vi insatser för 
att återställa postindustriella områden och upprätta skyddade gröna zoner 
runt befintliga områden. Företagen bör åläggas att finansiera dessa insatser, 
åtminstone delar av dem, ur sin egen ficka.   
 
Vi rekommenderar detta eftersom produktionsprocesserna är en viktig del av 
leveranskedjan. Att göra dem miljövänligare skulle i hög grad kunna minska vår 
klimatpåverkan. Vi anser att företag och industrier bör ställas till svars för hur de 
producerar sina produkter (inbegripet återuppodling och miljöskyddsåtgärder). 
Miljöanpassade produktionsprocesser är också ett sätt att förbereda företagen 
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för framtiden och göra dem mer motståndskraftiga (vilket skyddar 
arbetstillfällen).  
Undertema 2.2 Hållbar ekonomi/Undertema 2.3 Beskattning 
 

12. Vi rekommenderar att vi ska överge plastbehållare och övergå till 
återanvändbara behållare. Det bör finnas incitament för konsumenter och 
företag, så att det inte blir dyrare för konsumenterna att köpa varor i lösvikt 
(en vrac på franska eller sfuso på italienska) jämfört med förpackade varor. 
Företag som bidrar till denna omställning bör få skattefördelar och de som inte 
gör det bör betala mer skatt. Produkter som inte kan återanvändas bör vara 
återvinningsbara och/eller biologiskt nedbrytbara. För att fastställa reglerna, 
övervaka att de följs och se till att alla känner till dem behövs en offentlig 
institution eller ett tillsynsorgan. Vi rekommenderar att man undervisar och 
kommunicerar om dessa åtgärder – även genom sociala medier – så att företag 
och konsumenter kan ändra sitt beteende på lång sikt. Företagen bör 
uppmuntras och få hjälp att hitta de bästa lösningarna för sitt eget avfall (t.ex. 
byggföretag).   
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi alla måste ta ansvar för våra handlingar. Så 
vi måste se över alla produktionsprocesser. Återvinning kräver många resurser 
(vatten, energi), så det kan inte vara det enda svaret. Därför föreslår vi att varor 
ska säljas i lösvikt. Materialåtervinning bör endast användas för material som 
lätt kan återvinnas. Och Finland har visat att det är möjligt att återvinna en 
mycket stor andel.   
 
 

13. Vi rekommenderar att hela EU ska ha samma skatteregler och att 
skattepolitiken ska harmoniseras. Skatterna bör harmoniseras på ett sätt som 
ger enskilda medlemsländer utrymme att fastställa sina egna skatteregler men 
ändå förhindrar skattesmitning. Det kommer att sätta stopp för skadlig 
skattepraxis och skattekonkurrens. Handelstransaktioner bör beskattas på 
den plats där de äger rum. När ett företag säljer något i ett land ska det betala 
skatt i det landet. Dessa nya regler syftar till att förhindra utlokalisering och 
säkerställa att transaktioner och produktion äger rum mellan EU-länder.   
 
Vi rekommenderar detta för att skydda och utveckla arbetstillfällen och 
ekonomisk verksamhet i EU och skapa rättvisa mellan medlemsländerna. Det 
kommer att leda till en samsyn om skattesystemet inom EU. Avsikten är att få 
ett slut på den absurda monopolsituationen för jätteföretag som inte betalar 
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tillräckligt med skatt jämfört med mindre företag. Det kommer också att 
innebära att pengarna hamnar där den kommersiella verksamheten sker. 
 

14. Vi rekommenderar att man avskaffar användningen av planerat åldrande i all 
elektronisk utrustning. Förändringar bör ske både på individuell och 
kommersiell nivå, för att garantera att vi kan äga, reparera och uppgradera 
utrustning på lång sikt. Vi rekommenderar att man främjar renovering av 
enheter. Genom lagstiftning skulle det vara obligatoriskt för företag att 
garantera rätten till reparation, inklusive uppgraderingar av hård- och 
mjukvara, och att återvinna alla produkter på lång sikt. Vi rekommenderar 
också att alla företag ska använda standardiserade anslutningsdon. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom produkterna i den moderna världen tenderar 
att hålla i två år, och vi vill att de ska ha en mycket längre livslängd på cirka tio 
år. Detta förslag kommer att ha en positiv klimatmässig och ekologisk inverkan. 
Det kommer också att minska kostnaderna för konsumenterna och minska 
konsumtionshetsen.  
 
 

15. Vi rekommenderar att alla erbjuds utbildning om miljön och kopplingen 
mellan miljö och hälsa. Utbildningen ska hjälpa alla att fastställa sina egna 
personliga strategier för att införliva dessa frågor i sin livsföring. Denna 
utbildning ska börja i skolan med särskilda ämnen som tar upp alla ekologiska 
frågor, och vi bör fortsätta att utbildas under hela livet (t.ex. på arbetsplatsen). 
Detta kommer att bidra till att minska avfallet och skydda miljön och 
människors hälsa. Denna utbildning kommer att främja lokal konsumtion av 
hälsosamma och obearbetade produkter från lokala producenter. De som inte 
hjälper till att minska avfallet måste genomgå en kostnadsfri kurs om dessa 
frågor. För att möjliggöra en sådan livsstilsförändring måste priserna vara 
rättvisa för producenterna och konsumenterna. Därför föreslår vi att små, 
lokala och miljövänliga producenter ska skattebefrias. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi tror att många människor ännu inte känner 
sig berörda av dessa frågor. Därför behöver alla få utbildning om detta. 
Dessutom tenderar lokala och hälsosamma produkter att vara alltför dyra för 
många. Vi måste se till att lokalt framställda produkter blir mer allmänt 
tillgängliga för alla.  
 

 

Undertema 2.4 Jordbruk/Undertema 2.5 Digital infrastruktur  
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16. Vi rekommenderar att man inför ett gemensamt europeiskt lättförståeligt 

märkningssystem för konsumtionsvaror och livsmedel (om allergener, 
ursprungsland osv.), ger insyn i pågående godkännandeförfaranden och 
digitaliserar produktinformation genom en standardiserad och 
användarvänlig europeisk app som gör det möjligt att hitta ytterligare 
information om produkterna och produktionskedjan. Vi ser också behovet av 
ett verkligt oberoende organ som reglerar livsmedelsstandarder i hela EU, med 
lagstiftningsbefogenheter så att det kan tillämpa sanktioner. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom alla EU-invånare bör kunna förvänta sig 
samma livsmedelsstandard. För att skydda invånarnas säkerhet är det 
nödvändigt att livsmedelsprodukterna är tillförlitliga. Dessa rekommendationer 
har gjorts för att förbättra övervakningen av godkännandet och insynen i 
livsmedelsproduktionen på ett harmoniserat sätt. 
 
 

17. Vi rekommenderar att infrastrukturen ska vara en statlig tillgång så att 
uppkomsten av telekom- och internettjänstmonopol förhindras. Tillgången till 
internet bör vara en rättighet, och man bör prioritera områden utan 
internetanslutning och se till att de blir uppkopplade. Barn och familjer bör 
prioriteras när det gäller tillgången till internet och hårdvara, i synnerhet när 
det gäller utbildning. Detta är särskilt viktigt under pandemier. Det behövs ett 
initiativ för att stödja distansarbete, t.ex. kontorsutrymmen med tillgång till 
tillförlitlig och snabb internetuppkoppling och digital utbildning. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi måste se till att den digitala omställningen 
genomförs på ett rättvist sätt. Tillgång till internet är grundläggande för 
demokratin och en rättighet för alla EU-invånare. 
 
 

18. Vi rekommenderar att lokala insekter respekteras och skyddas mot invasiva 
arter. Vi föreslår också att man ska förespråka och skapa incitament för att 
nybyggnationer ska ha obligatoriska grönområden. Vi efterlyser införandet av 
biologisk mångfald som ett obligatoriskt ämne i skolornas läroplaner, t.ex. 
genom praktiska aktiviteter. Det är viktigt att öka medvetenheten om 
biologisk mångfald genom att använda mediekampanjer och uppmuntra 
tävlingar i hela EU (på lokal nivå). Vi rekommenderar att bindande nationella 
mål för återplantering av inhemska träd och lokal flora fastställs i alla EU-
länder. 
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Vi rekommenderar detta eftersom biologisk mångfald är avgörande för miljön, 
livskvaliteten och kampen mot klimatförändringarna. 

Tema 3: Ett rättvist samhälle 
 

Undertema 3.1 Social trygghet 
 

19. Vi rekommenderar att man främjar och harmoniserar socialpolitik och lika 
rättigheter, inklusive hälsa, i hela EU och tar hänsyn till överenskomna 
bestämmelser och minimikrav i hela territoriet.   
 
Vi rekommenderar detta eftersom det finns stora skillnader mellan 
medlemsländerna när det gäller socialpolitik, och dessa måste minskas för att 
alla invånare ska få ett anständigt liv. Utsatta personer behöver få den vård och 
det stöd de av olika skäl (hälsa, ålder, sexuell läggning osv.) behöver. 
 
 

20. Vi rekommenderar att man främjar forskning om sociala frågor och hälsa i EU, 
och att man prioriterar sådant som anses vara av allmänt intresse och som 
medlemsländerna enats om, och tillhandahåller lämplig finansiering. Vi måste 
stärka samarbetet mellan olika expertområden, mellan länder, studiecentrum 
(universitet osv.).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det finns många områden där kunskapen 
måste utvecklas och fördjupas. Pandemin är ett exempel på en situation där 
forskning är avgörande för att förbättra livet, där samarbete mellan den 
offentliga och den privata sektorn och mellan olika länder är viktig och där 
ekonomiskt stöd är nödvändigt.  
 
 

21. Vi rekommenderar att EU får större befogenheter inom socialpolitiken för att 
kunna harmonisera och fastställa minimiregler och pensionsförmåner i hela 
EU på grundval av en grundlig analys. Minimipensionen i ett land måste ligga 
över fattigdomsgränsen i det landet. Man bör differentiera pensionsåldern på 
grundval av en kategorisering av yrken; personer med psykiskt och fysiskt 
krävande yrken bör få gå i pension tidigare. Samtidigt bör äldre personer som 
vill fortsätta att arbeta genom frivillig överenskommelse garanteras rätten att 
göra det.  
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Vi rekommenderar detta eftersom den förväntade livslängden ökar och 
födelsetalen minskar. Den europeiska befolkningen åldras och därför måste vi 
vidta ytterligare åtgärder för att undvika risken för att de äldre marginaliseras 
och säkerställa att de kan leva ett anständigt liv.  

22. Vi rekommenderar en rad överenskomna åtgärder för att uppmuntra till en 
ökning av födelsetalen och för att säkerställa lämplig barnomsorg. Dessa 
åtgärder omfattar bland annat överkomlig och tillgänglig barnomsorg (på 
arbetsplatsen, över natten, sänkning av momsen på barnutrustning), 
bostäder, stabilt arbete, stöd till moderskap, särskilda åtgärder för att stödja 
och skydda ungdomars och föräldrars arbete  och för att ge mödrar och fäder 
tillgång till kunskap när de återvänder till arbetet.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU har påtagligt låga födelsetal, vilket 
ytterligare bidrar till den europeiska befolkningens åldrande och kräver att 
omedelbara åtgärder vidtas. De föreslagna åtgärderna syftar till att ge unga 
familjer den stabilitet som behövs för att försörja barn.  
 
 

23. Vi rekommenderar att man garanterar social omsorg och hälso- och sjukvård 
för äldre i hemmet och i vårdhem. Dessutom behövs stödet förbättras för dem 
som tar hand om äldre (släktingar).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom den förväntade livslängden ökar samtidigt 
som födelsetalen minskar. Den europeiska befolkningen åldras och därför måste 
vi vidta ytterligare åtgärder för att undvika risken för att de äldre marginaliseras 
och säkerställa att de kan leva ett anständigt liv. 
 
 

24. Vi rekommenderar att EU stöder palliativ vård och dödshjälp [eutanasi] i 
enlighet med konkreta regler och bestämmelser. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det skulle minska patienternas och 
familjernas smärta och garantera ett anständigt slut på livet. 
 
 
Undertema 3.2 Lika rättigheter 
 

25. Vi rekommenderar att EU stöder riktad tillgång till anständiga 
subventionerade bostäder för medborgarna, i enlighet med deras särskilda 
behov. Den ekonomiska bördan bör fördelas mellan privata finansiärer, 
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hyresvärdar, boende, medlemsländernas förvaltningar på central och lokal 
nivå samt Europeiska unionen. Syftet bör vara att underlätta byggandet av nya 
subventionerade bostäder och renovering av det befintliga beståndet, bland 
annat genom kooperativa föreningar, hyra och inköp. Stödet bör beviljas på 
grundval av tydliga kriterier (t.ex. hur stor bostadsyta som ska subventioneras 
per person, stödmottagarnas inkomster osv.). 
 

Vi rekommenderar detta eftersom bättre tillgång till bostäder skulle säkerställa 
att EU:s invånare får åtnjuta påtagliga lika rättigheter. Det skulle bidra till att 
minska de sociala spänningarna. Även om EU främst uppmanas att övervaka 
stödmekanismen bör nationella och lokala myndigheter mer aktivt lösa 
bostadsproblemen. 
 
 

26. Vi rekommenderar att EU förbättrar reglerna för stödåtgärder för barnfamiljer 
och ser till att de genomförs enhetligt i alla medlemsländer. Sådana åtgärder 
är exempelvis förlängd föräldraledighet, bidrag vid barnafödande och 
barnbidrag.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi tror att åtgärderna skulle minska det 
demografiska problem som EU står inför. De skulle också förbättra 
jämställdheten mellan föräldrarna. 
 
 

27. Vi rekommenderar att EU vidtar åtgärder för att garantera att alla familjer har 
samma familjerättigheter i alla medlemsländer. Sådana rättigheter omfattar 
rätten till äktenskap och adoption. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser att alla EU-medborgare bör åtnjuta 
lika rättigheter, inklusive familjerättigheter. Familjen är den grundläggande 
formen av social organisation. En lycklig familj bidrar till ett sunt samhälle. 
Rekommendationen syftar till att säkerställa att alla medborgare åtnjuter 
familjerättigheter oavsett kön, ålder (för vuxna), etnicitet eller fysiska 
hälsotillstånd. 
 
 
Undertema 3.3 Rättvisa / Undertema 3.4 Tillgång till idrott 
 

28. Vi rekommenderar att EU:s jämställdhetsstrategi för 2020–2025 ges hög 
prioritet och behandlas som en brådskande fråga för medlemsstaterna att 
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hantera på effektivt sätt. EU bör a) fastställa indikatorer (dvs. attityder, 
lönegap, sysselsättning, ledarskap osv.), se över strategin årligen och vara 
transparent med resultaten, och b) inrätta en ombudsman för att få 
återkoppling direkt från medborgarna. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser att jämställdheten är långt ifrån vad 
vi skulle vilja se i EU. Det bör råda harmoni i fråga om jämställdhet och 
medborgerliga rättigheter på europeisk nivå, så att de uppnås i alla länder och 
inte bara i länder med en starkare jämvikt i frågan. Vi värdesätter förekomsten 
av kvinnor i maktpositioner, och deras bidrag, och inom alla typer av yrken för 
att få ett mångsidigt och tillfredsställande EU. Kvinnor missgynnas i många 
situationer (även om de har god/högre utbildning eller andra goda 
förutsättningar), så en sådan strategi är absolut nödvändig. 
 
 

29. Vi rekommenderar att EU främjar och ökar medvetenheten om idrott och 
fysisk aktivitet i alla medlemsstater på grund av dess hälsofördelar. Idrott och 
fysisk aktivitet bör ingå i politiken för social, fysisk och psykisk hälsa, utbildning 
och arbete (dvs. främjande av idrott och/eller läkares utskrivning av idrott på 
recept och, när så sker, garanterad tillgång till idrottsanläggningar, 1 timmars 
arbetstid/vecka för fysisk aktivitet osv.). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det är en investering på lång sikt. 
Investeringar i idrott och fysisk aktivitet minskar kostnaderna och bördorna för 
hälso- och sjukvården. Exempelvis skulle idrott och fysisk aktivitet som 
hälsoåtgärd förkorta behandlingsperioder och göra behandlingen effektivare. 
Detta genomförs redan framgångsrikt i vissa länder, t.ex. Tyskland. Idrott är ett 
sätt att främja värden som engagemang, ansträngning, självkänsla, respekt och 
kamratskap. En stillasittande livsstil är vanligare nu än för tidigare generationer 
på grund av bland annat att fler har kontorsjobb och/eller förändrade 
fritidsvanor. 
 
 

30. Vi rekommenderar att EU ålägger varje medlemsstat att ha en fastställd 
minimilön som är kopplad till levnadskostnaderna i den staten och som anses 
vara en skälig lön som kan möjliggöra minimilevnadsvillkor över 
fattigdomsgränsen. Varje medlemsstat måste övervaka detta.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det inte är rättvist att du även om arbetar 
inte kan få pengarna att räcka till slutet av månaden. Rättvisa löner bör bidra till 
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livskvaliteten på social nivå. Orättvisa löner medför höga kostnader för staterna 
(otrygghet, skatteflykt, högre sociala kostnader osv.). 
 
 

31. Vi rekommenderar en skatteharmonisering mellan medlemsstaterna inom EU 
(för att undvika skatteparadis inom EU och bekämpa utlokalisering inom 
Europa) och ett skatteincitament för att motverka utlokalisering av 
arbetstillfällen utanför Europa. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi är oroade över konsekvenserna av 
utlokaliseringen av arbetstillfällen utanför Europa, och för att detta skulle 
förhindra skattekonkurrens mellan EU:s medlemsstater. 

 
 

Tema 4: Lärande i Europa 
 

Undertema 4.1 Europeisk identitet / Undertema 4.2 Digital utbildning 
 

32. Vi rekommenderar att man främjar flerspråkighet från tidig ålder, t.ex. med 
början i förskolan. Från grundskolan och framåt bör det vara obligatoriskt för 
barn att utöver sitt eget språk uppnå nivån C1 på ett andra aktivt EU-språk.  
 

Vi rekommenderar detta eftersom flerspråkighet är ett verktyg som för samman 
människor och är en bro till andra kulturer, eftersom det gör andra länder och 
deras kulturer mer tillgängliga. Den stärker den europeiska identiteten och det 
interkulturella utbytet. Det är viktigt att lära känna de andra kulturerna inom 
ramen för Europeiska unionen. Att kunna samtala på två språk på en hög nivå 
skulle därför bidra till att skapa en gemensam europeisk identitet och förståelse 
för andra europeiska kulturer. EU måste säkerställa att det finns ett nära 
samarbete med utbildningsanstalterna för att utveckla framgångsrika 
utbildningsresultat. Dessutom måste det finnas ett särskilt program (t.ex. 
digitala plattformar, utökade Erasmus+-program osv.) för att uteslutande främja 
flerspråkighet. De nuvarande Europaskolorna kan tjäna som förebild i detta 
avseende. EU bör inrätta fler sådana skolor och aktivt främja dem. 
 
 

33. Vi rekommenderar att EU ökar medvetenheten om farorna med internet och 
digitalisering för ungdomar genom att skapa ett obligatoriskt ämne i 
grundskolan. EU bör skapa verktyg och inrätta gemensamma 
utbildningsutrymmen för ungdomar att lära sig tillsammans.  
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Vi rekommenderar detta eftersom de nuvarande initiativen eller programmen 
på detta område inte är tillräckliga. Dessutom känner många EU-medborgare 
inte till de befintliga EU-initiativen på dessa områden. Barn är inte tillräckligt 
medvetna om farorna med internet, så vi bör göra mycket mer för att främja och 
öka medvetenheten bland den yngre generationen. 
 
 

34. Vi rekommenderar att EU anstränger sig för att göra tekniken mer tillgänglig 
för den äldre generationen genom att främja program och initiativ, till 
exempel i form av kurser som är anpassade till deras behov. EU bör garantera 
rätten att använda digitalisering för dem som så önskar och föreslå alternativ 
för dem som inte gör det.   
 

Vi rekommenderar detta eftersom EU bör säkerställa att äldre människor kan 
delta i den digitala världen och att ingen diskrimineras. Förenklade verktyg bör 
införas för generationer som inte har lika stor erfarenhet med användningen av 
viss teknik, för att integrera dem i dagens värld. Vi rekommenderar att initiativ 
som redan finns främjas bättre, så att medborgarna blir medvetna om dessa 
möjligheter. EU bör inte diskriminera äldre generationer när det gäller 
användningen av datorverktyg. (Detta innebär att medborgarna bör kunna leva 
sina liv utan att vara tvungna att använda sig av internet.) EU bör organisera och 
tillhandahålla kostnadsfritt permanent stöd till äldre generationer för att 
underlätta tillgången till digitala verktyg. 
 
 

Undertema 4.3 Kulturellt utbyte / Undertema 4.4 Miljöutbildning  
 

35. Vi rekommenderar att EU skapar en plattform på vilken undervisningsmaterial 
om klimatförändringar, hållbarhet och miljöfrågor kan göras tillgängligt för 
utbildningssyften. Denna information bör vara faktabaserad, expertgranskad 
och skräddarsydd för varje medlemsstat. Plattformen 

● bör omfatta lektioner för flera målgrupper, till exempel människor som 
bor i städer eller på landsbygden, för alla åldersgrupper och för alla 
nivåer av förhandskunskap, 

● måste finnas tillgänglig för alla medlemsstater och vara lättåtkomlig, 
● bör vid genomförandet inkludera en plan för att främja dess 

användning, vilket bör göras i samarbete med relevanta företag, 
● kan göras tillgänglig tillsammans med ett finansieringsprogram för att 

stödja användningen och genomförandet av informationen på 
plattformen. Denna finansiering bör också ge stöd till studiebesök för 
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att visa relevanta konkreta exempel. 
 

Vi rekommenderar detta eftersom människor i alla åldrar behöver tillgång till 
faktabaserad information om hur man hanterar klimatförändringar, hållbarhet 
och miljöfrågor. Viktiga idéer, som t.ex. ekologiskt fotavtryck, måste förstås av 
alla, särskilt ungdomar, eftersom det vi lär oss som barn används under hela 
livet. Dessa ämnen är komplexa och felaktig information förekommer överallt. 
Vi behöver en tillförlitlig källa och EU har den trovärdighet och de resurser som 
krävs för att tillhandahålla denna. Detta är också viktigt eftersom 
kunskapsnivåerna och den enkla tillgången till trovärdig information skiljer sig åt 
mellan medlemsstaterna. 
 
 

36. Vi rekommenderar att EU prioriterar att göra utbytesprogram tillgängliga för 
alla (åldersgrupper, medlemsstater, utbildningsnivåer och personer med olika 
ekonomiska möjligheter) och möjliggör utbyten eller praktikperioder mellan 
sektorer, länder, utbildningsanstalter, städer och företag. EU bör ansvara för 
att initiera, förmedla och finansiera kulturella och sociala utbyten i hela EU – 
både fysiskt och digitalt. EU måste aktivt främja dessa initiativ och rikta sig till 
människor som inte redan är medvetna om kulturella och sociala 
utbytesprogram. Konferensen om Europas framtid, där människor valdes ut 
slumpmässigt, är det perfekta exemplet på ett europeiskt utbyte. Vi vill ha mer 
av detta – men också initiativ i mindre skala, liksom utbyten inom idrott, 
musik, (sociala) praktikperioder osv. 
 

Vi rekommenderar detta eftersom det är viktigt att skapa en känsla av 
samhörighet och sammanhållning och att främja tolerans för alla våra vackra 
skillnader/olika perspektiv samt för utvecklingen av individuella färdigheter. 
Detta kommer samtidigt att möjliggöra utvecklingen av vänskap, ömsesidig 
förståelse och kritiskt tänkande. Vi skulle vilja främja engagemanget hos alla 
medlemmar i våra samhällen, även de som hittills inte har deltagit i sådana 
initiativ. 
 
 
Undertema 4.5 Kvalitet på, finansiering av och tillgång till utbildning / 
Undertema 4.6 Harmonisering av utbildning  
 

37. Vi rekommenderar att alla medlemsstater enas om och antar en certifierad 
minimistandard för utbildning i kärnämnen som börjar i grundskolan. Syftet är 
att säkerställa att alla medborgare har lika tillgång till en utbildning av 
standardkvalitet som säkerställer rättvisa och jämlikhet. 
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Vi rekommenderar detta av följande skäl: 

● En minimistandard skulle ge föräldrar, lärare och studerande större 
förtroende för sina utbildningssystem samtidigt som kapaciteten för 
initiativförmåga och mångfald finns kvar.  

● Om vår rekommendation genomförs skulle den stärka en gemensam 
europeisk identitet och främja samhörighet, enighet och känsla av 
tillhörighet.  

● Genomförandet av denna rekommendation skulle leda till ökat samarbete 
och utbyte mellan skolor i hela EU, vilket skulle förbättra relationerna 
mellan lärare och elever och i hög grad bidra till utbytesprogrammen. 

 

 
38. Vi rekommenderar att man lär ut engelska, till en certifierbar standard, som 

ett kärnämne i grundskolan i alla EU:s medlemsstater för att underlätta och 
stärka EU-medborgarnas förmåga att kommunicera effektivt. 
 

Vi rekommenderar detta av följande skäl: 
● Detta skulle ge större enighet och jämlikhet genom att öka medborgarnas 

förmåga att kommunicera med varandra och stödja en starkare 
gemensam europeisk identitet. 

● Detta skulle möjliggöra en bredare, flexibel och mer tillgänglig 
arbetsmarknad som ger medborgarna självförtroende att arbeta och 
kommunicera i alla andra medlemsstater och ge större personliga och 
yrkesmässiga möjligheter. 

● Ett gemensamt europeiskt språk skulle kunna uppnås på mycket kort tid 
om detta skulle genomföras. 

● Användningen av ett gemensamt språk påskyndar informationsutbytet, 
vilket skulle gynna samarbetet, gemensam krishantering, humanitära 
insatser och föra Europa och européerna närmare varandra. 
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Tema 5: En etisk och trygg digital omställning 
 

Undertema 5.1 Demokratisk digitalisering / Undertema 5.2 Cybersäkerhet 
 

39. Vi rekommenderar att EU får större befogenheter att hantera olagligt innehåll 
och it-brottslighet. Vi rekommenderar att Europols/Europeiska it-
brottscentrumets kapacitet förstärks, bland annat genom följande:  

● Ökade ekonomiska resurser och ökad personal  
● Säkerställande av att straff utdöms på liknande sätt i varje land  
● Säkerställande av att kontrollen av efterlevnaden är snabb och effektiv 

 
Vi rekommenderar detta för att garantera friheten på internet, samtidigt som 
man säkerställer att diskriminering, övergrepp och trakasserier bestraffas. Vi 
stöder tanken på att ha ett europeiskt offentligt organ eftersom vi inte vill 
överlåta regleringen av onlineplattformar enbart till privata företag. 
Onlineplattformarna måste ta ansvar för det innehåll som distribueras, men vi 
vill se till att deras intressen inte sätts i första rummet. Regleringen av innehållet 
och lagföringen av de ansvariga måste vara effektiv och snabb, så att den också 
har en avskräckande effekt på brottslingarna. 
 
 

40. Vi rekommenderar att EU investerar i innovativa digitala infrastrukturer av 
hög kvalitet (t.ex. 5G som utvecklas i Europa) för att säkerställa Europas 
oberoende och förhindra beroendet av andra länder eller privata företag. EU 
bör också beakta investeringar i underutvecklade regioner i EU. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom digital infrastruktur spelar en avgörande roll 
för Europas ekonomi och för att underlätta vardagslivet i Europa. Europa 
behöver därför digital infrastruktur av hög kvalitet. Om Europa är beroende av 
andra kan det vara sårbart för negativ påverkan från privata företag eller andra 
länder. EU bör därför investera i digital infrastruktur för att öka sitt oberoende. 
Det är också viktigt att säkerställa digital inkludering genom att se till att 
investeringar görs i mindre digitalt utvecklade regioner.  
 
 

41. Vi rekommenderar att EU främjar utbildning om falska nyheter, 
desinformation och säkerhet på nätet i Europas skolor. Den bör bygga på 
exempel på bästa praxis från hela EU. EU bör inrätta en särskild organisation 
för att främja detta arbete och för att ge rekommendationer till 
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utbildningssystemen. Den bör också främja icke-formell utbildning samt 
innovativa och kreativa undervisningsmetoder (t.ex. rollspel). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det är viktigt att införa lektioner om säkerhet 
på nätet och kunskaper om digital säkerhet (hantering av nätbedrägerier, falsk 
information osv.) i skolan för att ge alla verktyg för att skydda sig mot hot på 
nätet. Det är viktigt att rikta in sig på den yngre generationen eftersom de är 
mycket utsatta för hot på nätet. Skolorna kan också kommunicera med föräldrar 
för att främja god praxis. Denna utbildning kan bygga på exempel på bästa praxis 
i hela Europa (t.ex. Finland) samtidigt som den kan anpassas till varje lands 
behov. 
 
 
Undertema 5.3 Dataskydd 
 

42. Vi rekommenderar att ytterligare begränsa ”datajättarnas” missbruk av data 
genom en bättre efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen, och 
genom att skapa mer standardiserade mekanismer i hela EU och genom att 
säkerställa att även icke-europeiska företag som är verksamma i EU följer den. 
Förbättringen bör kräva en tydlig och kort förklaring av användningsvillkoren 
för att undvika tvetydighet, ge mer information om hur och av vem data 
kommer att användas och undvika standardsamtycke till vidareutnyttjande 
och vidareförsäljning av data. Den bör säkerställa att data raderas permanent 
när en medborgare så begär. Den bör också förbättra säkerställandet av 
konsekvent efterlevnad när det gäller profilering av enskilda personer på 
grundval av deras aktivitet på nätet. Vi föreslår två typer av sanktioner: böter 
som står i proportion till företagets omsättning och begränsningar i företagets 
verksamhet. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom insynen för närvarande är mycket begränsad 
när det gäller vilken typ av data som samlas in, hur den behandlas och till vem 
den säljs. Vi måste ytterligare begränsa datajättarna maktmissbruk och se till att 
medborgarnas samtycke till databehandling är välinformerat. 
 
 

43. Vi rekommenderar att man inrättar en oberoende EU-omfattande byrå som 
tydligt definierar inkräktande beteende (t.ex. skräppost) och skapar riktlinjer 
och mekanismer för hur medborgarna kan välja bort och återkalla data, 
särskilt från tredje parter. Byrån måste ha mandat att identifiera och bestraffa 
bedragare och organisationer som inte följer reglerna. Den bör arbeta för att 
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säkerställa att EU:s regler följs av enheter som inte är baserade men 
verksamma i EU. Den skulle finansieras av EU-institutionerna och bestå av ett 
blandat råd bestående av oberoende organ (dvs. experter från universitet och 
enheter som företräder yrkesverksamma). Den bör ha ett roterande 
ordförandeskap. Vi föreslår två typer av sanktioner: böter som står i 
proportion till företagets omsättning och begränsningar i företagets 
verksamhet. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det inte finns något centralt organ med ett 
starkt mandat som kan hjälpa medborgarna när de har ett problem och behöver 
hjälp, rådgivning eller stöd. Det finns inga tydliga och obligatoriska regler som 
företagen måste följa och sanktionerna antingen genomförs inte eller är 
försumbara för företagen.  
 
 

44. Vi rekommenderar att man skapar ett system för EU-certifiering som på ett 
transparent sätt återspeglar efterlevnaden av den allmänna 
dataskyddsförordningen, och som säkerställer att information om dataskydd 
presenteras på ett tillgängligt, tydligt och enkelt sätt. Detta certifikat skulle 
vara obligatoriskt och synligt på webbplatser och plattformar. Detta certifikat 
bör utfärdas av en befintlig eller särskilt inrättad oberoende certifierare på 
europeisk nivå som inte är kopplad till nationella myndigheter eller den 
privata sektorn. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det för närvarande inte finns någon eller 
endast liten insyn i hur väl data skyddas av varje företag och användare/kunder 
inte kan göra välgrundade val. 
 
 

45. Vi rekommenderar en bättre förklaring av den allmänna 
dataskyddsförordningen och en förbättrad kommunikation kring den genom 
att skapa standardtext om efterlevnad som använder ett enkelt och tydligt 
språk som alla förstår. Denna text bör innehålla ett huvudbudskap och/eller 
grundläggande principer. Processen för att lämna samtycke bör vara mer 
visuell (dvs. som en app som begär uttryckligt tillstånd för åtkomst via telefon). 
Den bör åtföljas av en informationskampanj (även på tv) och konsekvent 
tillhandahålla obligatoriska kurser (åtminstone för de som arbetar med data) 
och ge råd till dem som behöver hjälp. 
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Vi rekommenderar detta eftersom ordalydelsen i den allmänna 
dataskyddsförordningen för närvarande är för vag och teknisk, mängden 
information är överväldigande och inte tillgänglig för alla. Kommunikationen är 
inte heller likartad mellan olika länder och utesluter ofta olika grupper, främst 
äldre och de som inte är digitala infödingar. 
 
Undertema 5.4 Hälsosam digitalisering 
 

46. Vi rekommenderar att EU tar itu med problemet med falska nyheter på två 
sätt: 

● Genom lagstiftning om att sociala medieföretag ska införa algoritmer för 
maskininlärning som kan belysa tillförlitligheten hos information på 
sociala medier och nya medier och förse användaren med källor till 
faktagranskad information. Vi rekommenderar att algoritmerna 
kontrolleras av experter för att säkerställa att de fungerar väl. 

● Genom införandet av en digital plattform som bedömer informationen 
från traditionella medier (t.ex. tv, tidningar och radio) oberoende av 
politiska och ekonomiska intressen, och informerar medborgarna om 
nyheternas kvalitet utan att tillämpa någon form av censur. Plattformen 
bör vara öppen för offentlig granskning och följa de högsta standarderna 
för transparens, och EU bör säkerställa att den särskilda finansieringen 
används för de avsedda ändamålen. 
 

Vi rekommenderar detta eftersom olika typer av medier måste hanteras och vi 
anser att sanktioner eller avlägsnande av innehåll kan leda till censur och 
begränsa yttrandefriheten och pressfriheten. Vi rekommenderar att experter 
kontrollerar och övervakar att algoritmen fungerar korrekt för att säkerställa att 
den fungerar som avsett. Slutligen rekommenderar vi att plattformen är 
opolitisk och oberoende för att säkerställa öppenhet och yttrandefrihet. 
Eftersom det är omöjligt att helt få bort falska nyheter kommer 
tillhandahållandet av dessa verktyg till medborgarna att bidra till att minska 
effekterna av falska nyheter i Europa. 
 
 

47. Vi rekommenderar att EU vidtar olika åtgärder för att säkerställa en hälsosam 
användning av internet: 

● För det första måste EU ta itu med bristen på infrastruktur och 
utrustning som hindrar medborgarna från att få tillgång till internet.  

● Därefter rekommenderar vi också att EU uppmuntrar medlemsstaterna 
att genomföra utbildning om internet och dess risker för alla 
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åldersgrupper. Detta skulle kunna ske genom att man inför kurser i 
skolor för barn och ungdomar, och skapar olika program och läroplaner 
för att nå ut till vuxna och äldre. Innehållet i dessa kurser bör beslutas 
på europeisk nivå av en grupp oberoende experter.  

● Slutligen kräver vi att EU vidtar alla nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att digitaliseringen av samhället inte åsidosätter äldre 
personer, och säkerställer att grundläggande tjänster också kan nås 
personligen.  

● EU bör säkerställa att den särskilda finansieringen används av 
medlemsstaterna för de avsedda ändamålen. 

 
Vi rekommenderar detta eftersom det finns en brist på infrastruktur och 
hårdvara (t.ex. utrustning) på vissa platser i Europa, och att uppkoppling måste 
säkerställas innan man utbildar medborgarna, eftersom vi vet att det finns vissa 
regioner och grupper där tillgången till internet är begränsad. Vi 
rekommenderar kurser för att hjälpa barn att uppnå digital kompetens, att 
inkludera andra program för att hjälpa äldre generationer i denna digitala 
omvandling och att vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra sig om att äldres 
rättigheter inte försvagas av den digitala omvandlingen. 
 
 

48. Vi rekommenderar att Europeiska unionen främjar utbildning av medborgare 
i alla medlemsstater för att förbättra kritiskt tänkande, skepsis och 
faktagranskning i syfte att lära dem hur man självständigt kan bedöma om en 
uppgift är tillförlitlig eller inte. Detta bör genomföras i grundläggande 
utbildningen som en särskild kurs och bör också erbjudas i andra offentliga 
former för medborgare i alla åldrar som vill dra nytta av denna utbildning. EU 
bör säkerställa att den särskilda finansieringen används av medlemsstaterna 
för de avsedda ändamålen. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi tror att det är omöjligt att helt få bort falska 
nyheter, och att denna utbildning därför kommer att hjälpa medborgarna att 
själva känna igen dem. Detta kommer att minska effekterna av falska nyheter på 
samhället och på medborgarna själva. Detta skulle också ge enskilda en större 
självständighet snarare än att vara beroende av institutioner för att skaffa sig 
tillförlitlig information.  
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Bilaga: ANDRA REKOMMENDATIONER SOM ÖVERVÄGDES AV PANELEN OCH 
SOM INTE ANTOGS 
 

Tema 3: Ett rättvist samhälle 

 
Undertema 3.2 Lika rättigheter 
 
Vi rekommenderar att EU skapar en mekanism för att säkerställa övervakning och 
efterlevnad av minoriteters rättigheter (till exempel en portal eller ett kontor där 
människor kan lämna in klagomål).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser att varje individ kan uttrycka sin åsikt och har rätt 
att söka och få hjälp. Ett sådant kontor är nödvändigt för att minska spänningar mellan 
minoriteter och majoriteten. 

 
 
Undertema 3.3 Rättvisa / Undertema 3.4 Tillgång till idrott 

 
Vi rekommenderar att EU ökar medvetenheten om fysisk aktivitet genom att använda 
offentliga personer som förebilder (t.ex. bör parlamentets evenemang omfatta någon form 
av fysisk aktivitet eller rörelse under några sekunder, t.ex. stretching, promenad eller 
hopp). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom offentliga personers engagemang för fysisk aktivitet 
kommer att öka medvetenheten. 
 

 

Tema 5: En etisk och trygg digital omställning 

 
Undertema 5.3 Dataskydd 
 

Vi rekommenderar att man skapar ett webb-ID som lagrar personuppgifter och känsliga 
uppgifter men endast gör dem tillgängliga för myndigheter och polis. Onlineplattformar och 
näthandlare kommer att använda en onlinekod som är kopplad till ett webb-ID och de data 
som är relevanta för en viss verksamhet. Standardinställningen för datadelning genom 
detta ID bör vara att inte samtycka. Data bör endast lämnas till direkt berörda parter och 
inte till tredje part. Om data lämnas till en tredje part bör en medborgare lätt kunna välja 
att inte delta. Data bör endast vara tillgängliga för en begränsad tid eller för en viss 
transaktion. Tillstånd att använda data bör ha ett förfallodatum eller en tydlig definition av 
vilka åtgärder som ett företag kan vidta med dessa. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom företagen för närvarande kan samla in alla data, inklusive 
personuppgifter och känsliga uppgifter, och använda dem för många ändamål utan att avslöja 
exakt hur och varför. Aktörerna får därmed mer information än de faktiskt behöver för att 
tillhandahålla tjänster, och kan sedan sälja eller vidareutnyttja andra data utan vårt samtycke. 
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Samtidigt kommer detta att garantera internetanvändarnas ansvarsskyldighet samtidigt som 
deras relativa anonymitet bevaras.  
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