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Osnovne informacije: Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 
delovna mesta / Izobraževanje, kultura, mladina in šport / Digitalna 

preobrazba 
 
Forum „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / Izobraževanje, 
kultura, mladina in šport / Digitalna preobrazba“ obravnava prihodnost našega 
gospodarstva in delovnih mest, zlasti po pandemiji, pri čemer ustrezno pozornost namenja s 
tem povezanim vprašanjem socialne pravičnosti. Obravnaval bo tudi priložnosti in izzive 
digitalne preobrazbe – ene najpomembnejših v prihodnost usmerjenih tem, na katere se bodo 
nanašale razprave. Forum se bo ukvarjal tudi s prihodnostjo Evrope na področju mladine, 
športa, kulture in izobraževanja. 
 
V tem dokumentu boste našli osnovne informacije o različnih temah foruma. In kar je 
najpomembneje: v njem je pojasnjeno, kaj EU že počne na teh področjih in kaj so uporabnice 
in uporabniki večjezične digitalne platforme (https://futureu.europa.eu) navedli kot svoje 
glavne pomisleke in želje za prihodnost. V njem pa so tudi povezave, na katerih boste o 
marsikateri temi našli še več informacij. 
 

Vaša naloga 
 
V tem forumu vas vabimo k razpravi in oblikovanju sklopa priporočil, ki naj bi jih institucije 
Unije upoštevale pri delu za prihodnost Evrope na področjih gospodarstva, socialne 
pravičnosti in delovnih mest, izobraževanja, kulture, mladine in športa ter digitalne 
preobrazbe. Priporočila lahko na primer vsebujejo splošno usmeritev ali rešitve za določeno 
težavo. 
 
Na treh sejah boste neposredno razpravljali in sodelovali z drugimi državljani in 
državljankami iz vse Evrope, s katerimi boste skupaj pripravili priporočila. Na tretji, zadnji 
seji boste skupaj glasovali o priporočilih, ki bodo predstavljena in obravnavana na plenarni 
skupščini. 

 

https://futureu.europa.eu/
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Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta 
 
Evropska in svetovna gospodarstva se s takšnim izzivom, kot je koronavirusna pandemija, 
niso spoprijela še nikoli doslej. Pandemija je neposredno prizadela posameznike, družine in 
podjetja, zlasti mala in srednja podjetja, ki so hrbtenica našega gospodarstva. 
 
Države EU morajo sodelovati, da bi naše edinstveno socialno tržno gospodarstvo omogočilo 
podjetjem, da uspešno poslujejo, in hkrati zaščitilo tiste, ki potrebujejo pomoč. 
 
Kaj dela EU? 
 
EU si zlasti prizadeva za pravično in vključujoče okrevanje, ki bo odpravilo gospodarsko in 
socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija, hkrati pa vlaga v zeleno in digitalno prihodnost. 
 
Zato se je dogovorila o doslej največjem finančnem paketu v vrednosti 1,8 bilijona EUR, ki 
vključuje proračun EU za obdobje 2021–2027 in instrument za okrevanje NextGenerationEU, 
s katerim naj bi naša gospodarstva in družbe postali odpornejši in bolj trajnostni. 
 
Prispevki z večjezične digitalne platforme (19. april – 2. avgust 2021) 
 
Na temo „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta“ je bilo do 2. avgusta 

2021 zbranih skupno 708 zamisli, 1 172 komentarjev in 159 dogodkov. Prispevajoči 

poudarjajo, kako pomembno je, da Evropa postane bolj vključujoča in socialno pravična, zlasti 

glede na pandemijo COVID-19, in opozarjajo na več s tem povezanih izzivov, kot sta 

nezadostna podpora mladim Evropejkam in Evropejcem ter nezadostno sodelovanje med 

državami članicami. Najpogosteje predlagani mehanizem, s katerim bi Evropa postala bolj 

vključujoča in socialno pravična, je univerzalni temeljni dohodek po vsej EU. Poleg tega 

prispevajoči menijo, da je dobrobit različnih skupin ljudi, zlasti najbolj prikrajšanih, ključnega 

pomena za uspešno delovanje in nadaljnjo rast EU. Različne zamisli je mogoče razvrstiti v 

naslednje vsebinske sklope: 

• Obdavčitev za vključujoče in pravično gospodarstvo 

• Socialna zaščita in socialno varstvo 

• Gospodarsko okrevanje 

• Preizpraševanje sedanjega ekonomskega modela 

• Bolj vključujoča in socialno pravična Evropa 

• Spodbujanje novih delovnih mest 

• Inovacije – spodbujanje rasti 

 

Obdavčitev za vključujoče in pravično gospodarstvo 
Skupina prispevajočih našteva predloge za reševanje socialnih, gospodarskih in okoljskih 
problemov s fiskalnimi pravili. 

Med zamislimi v tem vsebinskem sklopu je veliko zavzemanja za večjo davčno pravičnost, 
pravično obdavčitev in boj proti davčnim goljufijam. Predlogi vključujejo sprejetje ukrepov proti 
izogibanju davkom, uvedbo davka na finančne transakcije (glej zamisel) ter preprečevanje 
„socialnega dampinga“ s harmonizacijo fiskalnih pravil in minimalnih plač v vseh državah 
članicah (glej primer zamisli). Ena od zamisli, ki je sprožila največ komentarjev in požela največ 
odobravanja, zadeva uvedbo svetovnega ali evropskega minimalnega davka za reševanje 
problema davčnih oaz (glej zamisel). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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Poleg tega je na digitalni platformi izpostavljenih več možnih davčnih ukrepov za vključujoče 
in pravično gospodarstvo. Razprava o obdavčitvi se trenutno razvija v dve smeri. Na eni strani 
so davčni ukrepi za spodbujanje poštene konkurence med podjetji – bodisi skupni sistem 
davka na dodano vrednost (DDV) za e-trgovanje bodisi ureditev, v skladu s katero bi podjetja 
DDV plačala zgolj v svojih matičnih državah (glej zamisel) – in DDV, vezan na izvor blaga, ki 
bi spodbujal lokalno potrošnjo, to pa bi zagotavljalo podporo lokalnemu gospodarstvu (glej 
primerzamisli). Na drugi strani pa je obdavčitev, vezana na okolje in podnebne spremembe, 
pri čemer se med drugim poziva k uvedbi davka EU na ogljik ali trajnostnega davka (glej primer 
zamisli). Ostale davčne ukrepe bi lahko uvrstili pod „razno“, med njimi so na primer predlogi 
za obdavčitev, ki bi spodbujala enakost spolov, pri čemer se poziva k uvedbi ničelne ali znižane 
stopnje DDV za ženske sanitarne izdelke (glej zamisel). 

V skladu z vsesplošnimi pozivi k federalizaciji pri drugih temah precej zamisli pri temi 
„Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta“ zadeva fiskalno unijo. 
Nekateri prispevajoči menijo, da bi z večjimi lastnimi sredstvi EU ali proračunom, ki ne bi bil 
odvisen od držav članic, tlakovali pot v enotnejšo evropsko prihodnost (glej primer zamisli). 

 

Socialna zaščita in socialno varstvo 
Zamisli v tem vsebinskem sklopu na splošno zagovarjajo enoten pristop EU k socialni varnosti 
ali, povedano drugače, minimalne evropske standarde, ki segajo od starševstva in družine do 
pravice do dostopnega stanovanja in pokojninske politike. 

Najpogostejši podsklop, v katerem je več zamisli poželo precejšnje odobravanje in prejelo 
veliko komentarjev, zadeva univerzalni temeljni dohodek, ki bi vsem omogočil participacijo v 
družbi (glej primer zamisli). Podobno se v povezavi s tem podsklopom pojavlja skupina zamisli, 
ki se loteva razlik v dohodkih v EU, pri čemer se predlaga omejena razlika v plačah znotraj 
istega podjetja (glej primer zamisli) ali spremljanje dohodkov politikov (glej primer zamisli), in 
splošen poziv k več ukrepom za bolj humano Evropo (glej primer zamisli). 

Poleg univerzalnega temeljnega dohodka se pogosto poziva tudi k ukrepom za odpravljanje 
brezposelnosti (mladih) (glej primer dogodka). Kar zadeva starajoče se prebivalstvo, 
prispevajoči razpravljajo o nujnosti usklajenih pokojninskih politik in pokojnin v državah 
članicah EU (glej primer zamisli). Opozarja se tudi poseben položaj mobilnih Evropejk in 
Evropejcev s predlogom za prostovoljni evropski javni pokojninski sklad za ljudi, ki so živeli v 
več državah članicah (glej zamisel). 

Še en vsebinski podsklop, povezan s socialno varnostjo, o katerem razpravljajo prispevajoči, 
je pravica do dostopnega, cenovno ugodnega stanovanja (glej primer zamisli). 

Poleg tega obstaja več nekoliko bolj administrativnih zamisli, na primer uvedba digitalizirane 
(skupne evropske) kartice socialne varnosti in prenosljivih socialnih pravic za mobilne 
Evropejke in Evropejce (glej primer zamisli). 

Gospodarsko okrevanje 
Iz več komentarjev in zamisli na platformi je razbrati zaskrbljenost zaradi naraščanja javnega 
dolga v EU: razpravlja se o vlogi Evropske centralne banke (ECB), poziva se k pregledu pravil 
Pakta za stabilnost in rast (glej zamisel), med drugim zakonodaje o plačilnobilančnih 
neravnovesjih (glej primer zamisli). 

Zamisli o spodbujanju lokalne potrošnje in proizvodnje, pri kateri bi bili MSP gonilo rasti, veljajo 
za ključne za gospodarsko okrevanje EU. Poleg tega se kot orodje za spodbujanje 
gospodarskega okrevanja predlaga tudi obdavčitev, med drugim davčne olajšave za strateške 
panoge ali spodbujanje lokalne potrošnje ali kupovanja evropskih izdelkov, tako da se označi 
in obdavči razdalja, ki so jo prepotovali potrošniški izdelki (glej primer zamisli). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bspace_state%5d=active&filter%5bterm%5d=%234&order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&per_page=100&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Meetings::Meeting&filter%5bterm%5d=youth+unemployment&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%2339&page=35&toggle_translations=true
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Podobno prispevajoči v zvezi s COVID-19 razpravljajo o tem, da je treba financirati morebitne 
prihodnje ukrepe za pripravljenost na pandemijo (glej primer zamisli). Poleg tega prispevajoči 
poudarjajo, da je za gospodarsko okrevanje pomembno sodelovanje na svetovni ravni (glej 
primer dogodka). Obstajajo pozivi k večji solidarnosti med državami članicami, na primer z 
nadgradnjo sklada za okrevanje (glej zamisel). 

 

Preizpraševanje sedanjega ekonomskega modela 

V tem vsebinskem sklopu je razprava o sedanjem evropskem ekonomskem sistemu bolj 
ideološka. Udeleženci izpostavljajo zaznane pomanjkljivosti sedanjega ekonomskega modela. 
Pri tem en tabor predlaga nadgradnjo kapitalizma in prostega trga z močnejšo notranjo 
konkurenco, manjšimi regulativnimi bremeni in celo menedžerskim pristopom (glej primer 
zamisli). Drug tabor se zavzema za bolj socialno ali v človeka usmerjeno tržno gospodarstvo 
(glej primer zamisli). 

Poleg tega druga najbolje sprejeta zamisel v okviru te teme vse od začetka delovanja platforme 
predvideva posodobljen model, ki bi reformiral ekonomsko upravljanje EU, evropski semester, 
mandat ECB, lastna sredstva EU ter okrepil ekonomsko in monetarno unijo (glej zamisel). Ta 
zamisel je skladna z drugimi pozivi na platformi, naj se reformira ekonomski model EU, ki bi 
Evropi zagotovil vključujočo in pravično blaginjo. 

 

Bolj vključujoča in socialno pravična Evropa 
Z zamislimi o pravicah in zastopanosti LGBTI (glej zamisel), razliki v plačah med spoloma in 
spolnih kvotah več prispevajočih na platformi poziva k bolj vključujoči in socialno pravični 
Evropi, kar bi lahko na primer dosegli z razvojem indeksa za merjenje socialne enakosti (glej 
primer zamisli). Podobne zamisli predvidevajo ukrepe proti spolnim napadom in nasilju v 
družini, zlasti pobude za podporo žrtvam (glej zamisel). 

Predlogi vključujejo tudi nadaljnje izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, da se uveljavi 
socialna razsežnost Evrope, olajša vključevanje invalidov, ljudi, ki živijo na pragu revščine, in 
podobno (glej primer zamisli in dogodek). 

Spodbujanje novih delovnih mest 
Prispevajoči predvsem poudarjajo, da je treba poenostaviti davčno politiko in politiko dela v 
EU, da bi preprečili fiskalni in socialni damping (glej primer zamisli). 

Poleg tega se zavzemajo za boljše delovne razmere po vsej celini, na primer z uvedbo 
krajšega delovnega tedna (glej primer zamisli). Druge zamisli v tem vsebinskem sklopu 
vključujejo omogočanje dela na daljavo ali dela prek meja EU (glej primer zamisli), prepoved 
neplačanih pripravništev, obveznih nadur in prekarnega dela (glej primer zamisli) ter naložbe 
v infrastrukturo otroškega varstva za uskladitev zasebnega in poklicnega življenja. 

Poudarja pa se tudi poklicni razvoj: poziva se k programom in ukrepom za lažji dostop do trga 
dela EU, vključno s pripravništvom v državah članicah in spletno platformo za zaposlovanje 
(glej primer zamisli). 

Prispevajoči poudarjajo pomen podpore mladim, zlasti pri dostopu do trga dela (glej primer 
dogodka). 

 

Inovacije – spodbujanje rasti 
Prispevajoči predlagajo spodbujanje rasti z naložbami v visokotehnološke raziskave, 
spretnosti, znanje in izkušnje (umetno inteligenco, blokovno verigo, nanotehnologijo, 
shranjevanje energije, laboratorijsko meso itd.). Poleg tega je pri več zamislih omenjena 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=18&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=20&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565?order=recent&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642?toggle_translations=true
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potreba po tehnološki neodvisnosti, ki bi jo lahko na primer dosegli z razvojem zmogljivosti EU 
za proizvodnjo strojne opreme. 
 
Naložbe v raziskave in izobraževanje so izpostavljene kot izjemno pomembne, s podporo za 
izmenjavo znanja prek odprte mreže laboratorijev ali evropske agencije za infrastrukturo (glej 
zamisel). Neki drug predlog omenja nekakšen Spotify za znanost, dostopno banko znanja, ki 
bi vsebovala modele za 3D tiskanje (glej zamisel). Eden od predlogov v zvezi z raziskavami je 
poenostavitev pridobivanja patentov prek patentnega sklada (glej zamisel). 
 
Drugič, digitalno gospodarstvo velja za predpogoj za inovacije in rast, z razpravami o 
kriptovalutah in lokalnih digitalnih valutah, ki bi se uporabljale vzporedno z evrom (glej primer 
zamisli). V zvezi s kriptovalutami prispevajoči menijo, da je potrebna regulacija za zaščito 
državljanov (glej primer zamisli). 
 
O okolju in podnebnih spremembah se razpravlja tudi v povezavi z inovacijami, z zamislimi 
glede ciljev podnebne nevtralnosti in vodilne vloge, ki bi jo EU lahko imela pri vzpostavljanju 
(globalnega) zelenega gospodarstva in vlaganju vanj (glej primer zamisli). Pri več zamislih se 
razpravlja o praktičnem izvajanju zelenega gospodarstva, na primer z naložbami v ekološko 
kmetovanje in pobudo „Od vil do vilic“ (glej zamisel). 
 
Financiranje zagonskih podjetij ter malih in srednjih podjetij (MSP) na splošno velja za gonilo 
inovacij (glej primer zamisli). Prispevajoči predlagajo, da se podprejo MSP, na primer prek 
sklada EU, ki bi zagotavljal zagonski kapital za MSP (glej zamisel), ali spletne platforme za 
trgovanje, namenjene evropskim MSP (glej zamisel). 
 
 
Več o tej temi: 
 
Posebna stran na večjezikovni digitalni platformi 
Gospodarstvo za ljudi 
Načrt okrevanja za Evropo NextGenerationEU 
Socialna varnost in vključenost 
Gospodarstvo 
Načrt okrevanja za Evropo (Svet EU) 
Podnebno financiranje – financiranje podnebnega prehoda 
 
 

Izobraževanje, kultura, mladina in šport 
 
Politike, ki urejajo izobraževanje, kulturo, mladino in šport, so večinoma v pristojnosti držav 
članic, vendar EU njihove ukrepe podpira in dopolnjuje, tako da lajša sodelovanje med njimi. 
To vključuje finančno podporo in s tem povezane dejavnosti, kot sta program Erasmus+ za 
nadnacionalno mobilnost in program Ustvarjalna Evropa, ki zagotavlja podporo kulturnim in 
ustvarjalnim sektorjem. 
 
Kaj dela EU? 
 
EU podpira prizadevanja za zagotavljanje kar najboljšega izobraževanja in usposabljanja. 
Promovira večjezičnost v Evropi, spodbuja mobilnost študentov in študentk, pripravnikov in 
pripravnic, učiteljev in učiteljic ter mladih, pa tudi lajša izmenjavo informacij in izkušenj. 
 
Poleg tega varuje in promovira svojo kulturno dediščino, svojo kulturno in jezikovno raznolikost 
ter podpira kulturne in ustvarjalne sektorje, vključno z avdiovizualnim. 
 
Da bi mladim priskrbela več priložnosti v izobraževanju in na trgu dela ter jim zagotovila, da 
lahko polnopravno sodelujejo na vseh družbenih področjih, je EU – v dialogu z mladimi 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=19&page=7&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sl
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/socialna-varnost-in-vkljucenost
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/economy
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/eu-recovery-plan/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/climate-finance/
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Evropejci in Evropejkami ter v okviru programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota – 
oblikovala različne ukrepe. 
 
 
Prispevki z večjezične digitalne platforme (19. april – 2. avgust 2021) 
 
Tema „Izobraževanje, kultura, mladina in šport“ pokriva različne vsebinske sklope, zato so tudi 

zamisli, objavljene v okviru te teme, vsebinsko raznolike. V vsebinskih sklopih v okviru te teme 

se tako kot drugje na platformi vedno znova pojavlja poziv k spodbujanju EU identitete, pri 

čemer se med drugim omenja spoznavanje, izmenjave in mobilnost. Na to temo je bilo skupaj 

zbranih 1 437 prispevkov, od tega 484 zamisli, 692 komentarjev in 261 dogodkov. Različne 

zamisli je mogoče razvrstiti v kategorije, kot jih najdemo na večjezični digitalni platformi: 

• Spodbujanje skupne EU identitete 

• Izobraževanje, ki bo kos izzivom prihodnosti 

• Mobilnost znotraj EU 

• Brezposelnost mladih 

• Evropska dediščina 

 

Spodbujanje skupne EU identitete 

Pri kar nekaj zamislih se omenja, naj se ustanovi več medijskih portalov EU (televizija, radio in družbeni 

mediji), da bi bili evropski državljani in državljanke bolje vključeni v zadeve in vprašanja EU, pri čemer 

je končni cilj krepitev evropske identitete in temeljnih vrednot (glej primer zamisli). Več prispevajočih je 

kot zamisel predlagalo spodbujanje širjenja evropskih medijskih produkcij, na primer z vzpostavitvijo 

skupnega medijskega trga EU (glej primer zamisli). Ena od zamisli je vzpostavitev posebne medijske 

platforme EU, prilagojene za učenje jezikov (glej zamisel). 

Podsklop zamisli zadeva izobraževanje, pri čemer prispevajoči predlagajo uvedbo obveznega predmeta 
o zgodovini in institucijah EU v vseh evropskih srednjih šolah, s čimer naj bi pri mladih generacijah 
vzbudili zanimanje in občutek odgovornosti glede EU, s tem pa okrepili proces oblikovanja EU identitete 
(glej primer zamisli). Druge zamisli o izobraževanju za spodbujanje skupne EU identitete, predvidevajo 
različne oblike izmenjav ali partnerstev med šolami v različnih državah članicah za spodbujanje 
prijateljstev prek meja držav članic (glej zamisel). 

Številni udeleženci menijo, da bi oblikovanje skupnega evropskega jezika lahko spodbudilo evropsko 
povezovanje (glej primer zamisli). V razpravi se omenjajo različne prednosti in slabosti takšnega 
skupnega evropskega jezika in različnih drugih možnih jezikov, vključno z esperantom, latinščino (glej 
primer zamisli) ali angleščino (glej primer zamisli). 

V povezavi s spodbujanjem skupne EU identitete se v podsklopu šport razpravlja o organizaciji več 
čezmejnih, evropskih športnih dogodkov in možnosti oblikovanja evropske športne ekipe, ki bi lahko 
tekmovala na mednarodnih dogodkih (glej primer zamisli). 

V skladu z neko drugo zamislijo, ki se pogosto omenja tudi pri drugih prednostnih nalogah, bi morali 9. 
maj razglasiti za evropski praznik, da bi na ta način po vsej celini spodbujali izgradnjo evropske 
skupnosti (glej primer zamisli). 

Pozornost je pritegnila tudi pobuda DiscoverEU. Nekateri udeleženci so predlagali razširitev pobude 
DiscoverEU na vse mlade Evropejke in Evropejce, stare 18 let (glej primer zamisli). 

 

Izobraževanje, ki bo kos izzivom prihodnosti 

Pri številnih zamislih se omenja potreba po ponovnem razmisleku o izobraževanju v naši 
digitalizirani dobi, zlasti po tem, ko je pandemija covida-19 spremenila pedagoške prakse v 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=41&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&locale=en&order=recent&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bterm%5d=%234&order=most_followed&per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135?locale=fr
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=39&locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431?locale=en&order=most_endorsed
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šolah in na univerzah. Po mnenju številnih prispevajočih je ponovni razmislek o izobraževanju 
v digitalni dobi predpogoj za prihodnjo svetovno konkurenčnost in modernizacijo Evrope (glej 
primer zamisli). Ta poziv gre z roko v roki s potrebo po spodbujanju IKT v šolah in univerzah, 
tudi s subvencioniranjem šol za nakup strojne opreme (glej primer zamisli). 

Prispevajoči pogosto menijo, da je spodbujanje mehkih veščin in zlasti umetniških dejavnosti 
še en ključni korak pri razvoju kritičnega mišljenja študentov v EU in krepitvi njihovih globalnih 
vrednot, zlasti v mladih letih (glej primer zamisli). Izvajanje vključujočih pedagoških metod in 
na splošno spodbujanje raznolikosti v izobraževanju velja za pomemben cilj za prihodnost 
izobraževanja v EU (glej zamisel). 

Podsklop zamisli opozarja na potrebo po reformi pedagoških praks, da bi vzgojili odrasle, ki 
bodo lahko aktivni državljani in državljanke EU. V tem podsklopu se poleg izmenjav in 
izobraževanja o EU, kot je omenjeno zgoraj, najdejo zamisli o tem, da je treba spodbujati 
dejavno družbeno participacijo učencev v šolah (glej zamisel) in razvijanje medkulturnih 
veščin, na primer z več priložnostmi za učenje tujih jezikov (glej zamisel). 

Skupina prispevajočih je izpostavila potrebo po ponovnem razmisleku o sedanjem 
izobraževalnem sistemu, da bi mlade pripravili na prihodnost, ki jih čaka. Prispevajoči pozivajo 
k izobraževanju o podnebnih spremembah (glej primer zamisli) in mehanizmom za izboljšanje 
naravoslovnega, tehnološkega, inženirskega in matematičnega znanja mladih, npr. s 
programom osnovnih znanj in spretnosti na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike po vsej EU (glej zamisel). Poleg tega prispevajoči, kot je bilo omenjeno že pri temi 
digitalna preobrazba, pozivajo k usposabljanju mladih glede digitalnega dobrega počutja. 

Več zamisli obravnava tudi usklajevanje (poklicnega) izobraževanja s svetom dela (glej primer 
zamisli) in spodbujanje podjetniških spretnosti v izobraževanju (glej zamisel). 

 

Mobilnost znotraj EU 

Nekateri udeleženci predlagajo vzpostavitev spletnega portala za vpis v visokošolske 
programe v EU, nad katerim bi bedela EU. Ta portal bi lahko bodočim študentom omogočil, da 
se hkrati prijavijo na različne programe v Evropski uniji (glej primer zamisli). 

Drugi vsebinski podsklop, ki ga je izpostavilo več prispevajočih, zadeva razširitev štipendij 
Erasmus na mlade, ki ne študirajo na univerzi, na primer na dijake, tudi tiste v poklicnem 
izobraževanju. S tem bi tudi tisti, ki se niso odločili za visokošolsko izobraževanje, dobili 
priložnost za bivanje v tujini, izmenjavo dobrih praks, učenje novih jezikov in kultur ter na 
splošno razširili svoja znanja (glej primer zamisli). 

Ena od zamisli, ki je v vsebinskem sklopu izobraževanje požela največ odobravanja, zadeva 
ratifikacijo Lizbonske konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij, ki bi olajšala poklicno 
in akademsko mobilnost v Grčiji (glej zamisel). 

 

Brezposelnost mladih 

Še ena od zamisli, ki so požele največ odobravanja v okviru teme Izobraževanje, kultura, 
mladina in šport, zadeva vse večji delež mladih v Evropi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo. Udeleženke in udeleženci poudarjajo, da so mladi, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, ena najranljivejših skupin v današnji evropski družbi, in so resno 
zaskrbljeni, da bodo ti mladi naslednje žrtve gospodarskih posledic covida-19. Zato 
prispevajoči menijo, da mora EU nujno takoj sprejeti konkretne ukrepe, ne le za preprečevanje 
pojava mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, temveč tudi za zagotovitev 
boljših delovnih razmer v sektorjih, v katerih prevladujejo mladi (glej primer zamisli). 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=%23DiscoverEU&order=most_commented&page=3&per_page=20
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
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Evropska dediščina 
V tem vsebinskem sklopu prispevajoči pozivajo k zaščiti in proslavljanju evropske kulture in 

dediščine, na primer z imenovanjem komisarja EU za kulturo (glej zamisli) in na splošno z več 

naložbami v ohranjanje skupnega kulturnega spomina EU. 

 
Več o tej temi: 
 
Posebna stran na večjezikovni digitalni platformi 
 

Izobraževanje in mladina 
Izobraževanje (Evropska komisija) 
Erasmus+ 
Erasmus+ 
Evropski mladinski portal 
Evropska prireditev za mlade: prireditev Evropskega parlamenta za mlade 
 
Kultura 
Kultura in ustvarjalnost 
Program Ustvarjalna Evropa za obdobje 2021–2027 (Svet EU) 
Šport 
Šport v EU 
 
 

Digitalna preobrazba 
 

Digitalne tehnologije spreminjajo naša življenja. Svet se mora prilagoditi novim razmeram za 
delo in izobraževanje na daljavo, zato vse več časa preživimo pred zasloni. Zagotoviti želimo, 
da pri digitalnem prehodu nihče ne bo zapostavljen, ter ljudi postaviti na prvo mesto in ustvariti 
nove priložnosti za podjetja. Digitalne rešitve so tudi ključnega pomena za boj proti podnebnim 
spremembam in zeleni prehod našega gospodarstva in družbe. 
 
Kaj dela EU?       
 
Cilj digitalne strategije Evropske unije je, da bi ta preobrazba koristila ljudem in podjetjem. 
Evropska unija se pri oblikovanju digitalne prihodnosti Evrope osredotoča zlasti na podatke, 
tehnologije, kot so umetna inteligenca, blokovna veriga, infrastruktura in povezljivost. 
 
 
Prispevki z večjezične digitalne platforme (19. april – 2. avgust 2021)1 
 
Na temo „Digitalna preobrazba“ je bilo zbranih 346 zamisli, 815 komentarjev in 97 dogodkov, 

torej skupaj 1 258 prispevkov. Zamisli segajo od abstraktnih predlogov o vsebinskih sklopih, 

kot sta trajnostnost in trajnost, do bolj specifičnih predlogov v zvezi z digitalnim izobraževanjem 

in e-zdravjem ter elektronskim glasovanjem. Prispevajoči pri tej temi poudarjajo, da 

potrebujemo digitalno preobrazbo na področju gospodarstva, sodelovanja, zdravja in na drugih 

področjih življenja. Izpostavljajo pa tudi več izzivov, povezanih z digitalno preobrazbo, kot so 

etični pomisleki, pomanjkljivosti splošne uredbe o varstvu podatkov in kibernetske grožnje. 

Različne zamisli je mogoče razvrstiti v naslednje vsebinske sklope: 

• Digitalno gospodarstvo 

 
1 V tem delu so povzeti relevantni prispevki z večjezične digitalne platforme, ki so bili vključeni v prvo 
vmesno poročilo. Več informacij je na voljo v vmesnem poročilu. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=sl
https://ec.europa.eu/info/education_sl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_sl
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/erasmus
https://europa.eu/youth/home_sl
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://european-youth-event.europarl.europa.eu/
https://ec.europa.eu/culture/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/creative-europe-2021-2027/
https://ec.europa.eu/sport/
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• Digitalne inovacije 

• Digitalna suverenost in etika 

• Kibernetske grožnje 

• Elektronsko glasovanje 

• Digitalni podatki 

• Elektronsko glasovanje 

• Onesnaževanje, trajnostnost in trajnost 

• Tehnologija za ljudi 

• E-zdravje 

• Izobraževanje in usposabljanje 

 

Digitalno gospodarstvo 

V tem vsebinskem sklopu, ki je tudi del teme „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 

delovna mesta“, številne zamisli vsebujejo poziv k splošnemu sprejetju digitalnega 

gospodarstva. Ena od zamisli na primer predvideva vzpostavitev EU platforme za blokovne 

verige (glej zamisel). Nekateri drugi prispevajoči razpravljajo tudi o kriptovalutah, pri čemer eni 

želijo, da vlade uvedejo kriptovalute, saj naj bi koristile digitalnim in ekonomsko aktivnim 

družbam in njihovemu razvoju (glej primer zamisli), spet drugi pa menijo, da je treba 

kriptovalute regulirati ali prepovedati (glej primer zamisli). 

Poleg tega več zamisli podpira uvedbo digitalnega evra kot varnega in priročnega načina 

plačevanja (glej primer zamisli). 

 

Digitalne inovacije 
Zamisli, objavljene na platformi v zvezi z digitalno rastjo, zagovarjajo predvsem večjo vlogo 

EU pri nadaljnjem razvoju orodij umetne inteligence (glej dogodek). Pri eni do zamisli se poziva 

k boljšemu načrtovanju in regulaciji sedanjih možnosti uporabe umetne inteligence, da bi bila 

varnejša in dostopnejša (glej primer zamisli). Prispevajoči razpravljajo o uporabi in razvoju 

umetne inteligence, vendar nekateri izpostavljajo tudi tveganje, da bi umetna inteligenca v 

prihodnosti postala zmogljivejša od človeških možganov (glej primer zamisli). 

Podobno prispevajoči menijo, da vse bolj digitalna družba predstavlja več izzivov. Na tem 

dogodku sta bila na primer obravnavana vse večja digitalizacija naše družbe in neenakost 

različnih skupin prebivalstva (t. i. poraženci digitalne dobe). Med drugimi slabostmi vse večje 

digitalizacije se navajajo razčlovečenje, robotizacija ter okrepljeno spremljanje in nadzor 

posameznikov (glej zamisel). 

Na splošno pa prispevajoči pozivajo k dostopnim in cenovno sprejemljivim digitalnim storitvam 

in napravam (glej primer zamisli). 

 

Digitalna suverenost in etika 
Zamisli o spodbujanju digitalne suverenosti, objavljene na platformi, se osredotočajo na 

strateško neodvisnost Evrope, kar zadeva strojno in programsko opremo ter platforme 

družbenih medijev, in na pospeševanje digitalnega razvoja in proizvodnje EU, zlasti v 

primerjavi z drugimi akterji, kot sta ZDA in Kitajska (glej primer zamisli). Ena od zamisli na 

primer vsebuje predlog za razvoj in spodbujanje lastne evropske proizvodnje čipov (glej 

zamisel). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607?component_id=15&locale=lv&order=random&participatory_process_slug=Digital
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/15/proposals/14224?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040?commentId=9270&locale=en&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167?toggle_translations=true
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Podoben sklop zamisli močno poudarja etični vidik. Prispevajoči namreč želijo, da se digitalna 

suverenost EU okrepi s pomočjo evropskih platform družbenih medijev, ki bi bile popolnoma 

skladne z evropskimi vrednotami, standardi, preglednostjo in etiko (glej primer zamisli). Poleg 

tega ena od zamisli vsebuje poziv k pravični digitalizaciji na podlagi človekovih pravic, vključno 

s pravicami delavcev in sindikatov, izboljšanimi delovnimi razmerami in kolektivnimi pogajanji 

(glej zamisel). 

 

Kibernetske grožnje 
V vsebinskem sklopu kibernetske grožnje se zamisli dotikajo internetne varnosti in zaščite (glej 

primer dogodka). Udeleženke in udeleženci na primer poudarjajo, da bi se morala biti EU 

sposobna braniti v primeru spletnih groženj in digitalnega vojskovanja; nekateri celo predlagajo 

ustanovitev evropske kibernetske vojske, ki bi lahko tudi podpirala digitalizacijo v državah EU, 

ki pri tem zaostajajo (glej primer zamisli). 

 

Elektronsko glasovanje 
V vsebinskem sklopu elektronsko glasovanje številni prispevajoči na platformi opozarjajo na 

prednosti elektronskega glasovanja, zlasti med pandemijo (glej primer zamisli). Ta vsebinski 

sklop, ki je od začetka konference sprožil številne komentarje pri temi „Digitalna preobrazba“, 

je bila obravnavan z vidika učinkovitosti, varnosti in inovacij, ne pa z vidika krepitve 

demokracije. Vendar je v komentarjih nekaj nasprotnih stališč, ki izpostavljajo številne 

pomanjkljivosti elektronskega glasovanja. Prispevajoči predlagajo uporabo tehnologije 

blokovne verige ali vzpostavitev evropskega sistema elektronske pošte z močnim šifriranjem 

kot možnega načina za zagotavljanje varnosti elektronskega glasovanja v EU. 

 

Digitalni podatki 
V vsebinskem sklopu digitalni podatki prispevajoči izpostavljajo dosedanji napredek in 

navajajo, da je EU vodilna pri zaščiti posameznikov v digitalnem svetu. Kljub temu se poziva 

k nadaljnjim izboljšavam na tem področju (glej primer dogodka). Predlogi se na primer 

osredotočajo na spremembo določb Splošne uredbe o varstvu podatkov, da bi bilo laže zavrniti 

spletno zbiranje osebnih podatkov, ter na izboljšanje varnosti podatkov ne le v EU, ampak tudi 

v državah kandidatkah (glej zamisel). 

Hkrati se poziva k razumljivejši zakonodaji, ki uporabnikov ne bi obremenjevala z nenehnimi 

prošnjami za privolitev (glej primer zamisli). 

Onesnaževanje, trajnostnost in trajnost 
Prispevajoči digitalizacijo večkrat povezujejo s podnebnimi spremembami, pri čemer na primer 

poudarjajo, da bi večja prizadevanja za digitalizacijo pripomogla k zmanjšanju onesnaževanja. 

Tako se na primer poziva k uvedbi digitalnega potnega lista izdelka, ki bi bil dostopen prek QR 

kod in bi zagotavljal informacije o izvoru izdelka, njegovi sestavi, vplivu na okolje, recikliranju 

in končni predelavi (glej zamisel). 

Potem je tu še ena sklop zamisli o digitalnih odpadkih, pri čemer se na primer poziva, naj se 

novi izdelki proizvajajo z recikliranimi elektronskimi odpadki (glej zamisel). 

Poleg tega je poudarek na trajni, popravljivi ter pravično in etično proizvedeni digitalni opremi, 

ki bi se lahko na primer spodbujala z nižjimi davki (glej zamisel). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377?locale=lv
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482?locale=fi&order=most_commented
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999?toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5brelated_to%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&order=&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407?component_id=15&filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&locale=lv&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249?toggle_translations=tr
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Nekateri prispevajoči pa tudi opozarjajo, da uporaba satelitov prispeva k onesnaževanju 

vesolja, in pozivajo k reševanju tega vprašanja (glej primer zamisli). 

 

Tehnologija za ljudi 
Predlogi vsebujejo vrsto konkretnih zamisli o tehnoloških in digitalnih orodjih za evropske 

državljanke in državljane. 

Precej zamisli obravnava uvedbo digitalnega državljanstva in digitalno poenotenje EU (glej 

zamisel), na primer z vzpostavitvijo okvira, ki bi državam EU omogočal sodelovanje pri IT 

projektih. To zamisel nadalje razvijajo predlogi za vsestranske digitalne portale za državljansko 

participacijo, identifikacijo v vsakdanjem življenju (glej zamisel), evropsko družbeno omrežje, 

namenjeno izražanju javnega mnenja (glej zamisel), in vseevropsko identifikacijo prek digitalne 

identitete (glej zamisel). 

Poleg tega se poziva k večjemu varstvu potrošnikov na spletu (glej primer zamisli), na primer 

tako, da bi se potrošniki v prihodnosti lahko laže premislili glede nakupa. 

Pri neki drugi zamisli se omenja, da je treba zagotoviti dostop do glavnih platform množičnega 

financiranja iz vseh držav članic (glej zamisel). 

 

E-zdravje 
V vsebinskem sklopu e-zdravje številne zamisli na platformi predvidevajo konkretne ukrepe za 

izboljšanje zdravja državljanov in državljank v digitalnem svetu, kot so pravice delavcev in 

delavk do odklopa od dela (glej zamisel), uvedba dneva brez družbenih medijev (glej zamisel) 

in spodbujanje digitalnega usposabljanja mladih za promocijo zdrave in zavestne uporabe 

tehnologije. 

Hkrati se poziva k digitalnemu zdravstvenemu povezovanju v EU (glej primer zamisli), na 

primer z vzpostavitvijo enotne platforme za elektronsko zdravstveno upravljanje, ki bi bila še 

posebej zanimiva za številne Evropejce, ki koristijo možnosti čezmejne mobilnosti, in z uvedbo 

(evropske) digitalne zdravstvene izkaznice (glej primer zamisli), ki bi vsebovala informacije o 

cepljenjih in zdravstvenem zavarovanju. Vendar obstajajo pomisleki glede zasebnosti in 

varstva podatkov. Ti vsebinski sklopi so obravnavani tudi v okviru teme Zdravje. 

 

Izobraževanje in usposabljanje 
V vsebinskem sklopu izobraževanje in usposabljanje številne zamisli na platformi zagovarjajo 

široka vseevropska prizadevanja za ozaveščanje na vseh ravneh, v osnovnih šolah in tudi v 

nadaljevanju izobraževanja (glej primer zamisli in dogodka), pri čemer poudarjajo, da sta 

razvoj in spodbujanje digitalnih veščin glavna prednostna naloga gospodarstva (glej primer 

zamisli). 

V enem vsebinskem podsklopu se poziva k naložbam in prizadevanjem za spodbujanje 

digitalizacije izobraževanja (glej primerzamisli). V zvezi s tem prispevajoči razpravljajo o tem, 

da je treba spodbujati digitalno pismenost v vseh državah EU, na primer z medijsko 

oglaševalsko kampanjo, ki bi poskrbela za večjo vidnost digitalne preobrazbe (glej zamisel). 

 

 
Več o tej temi: 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220?component_id=15&locale=en&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020?toggle_translations=tru
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276?toggle_translations=tr
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647?component_id=15&locale=en&order=random&page=13&participatory_process_slug=Digital&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014?locale=lv&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140?locale=lv&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=9&=&order=most_commented&per_page=50&toggle_translations=true&locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175?toggle_translations=true
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Posebna stran na večjezikovni digitalni platformi 
Evropa, pripravljena na digitalno dobo 

Digitalna preobrazba v EU 
Digitalni enotni trg EU 
Umetna inteligenca 
Digitalna Evropa – digitalna prihodnost Evrope 
Kibernetska varnost v Evropi: strožja pravila in boljša zaščita 
Varstvo podatkov v EU 
 
 
Več o vseh politikah in dejavnostih EU: 
 
Spletišče Evropskega parlamenta 
Spletišče Sveta EU 
Spletišče Evropske komisije 
 

 
Ta dokument je pripravil skupni sekretariat Konference o prihodnosti Evrope.  

Če želite več informacij in vas zanimajo prispevki drugih državljank in državljanov, ki so že objavili svoje 

zamisli in razmišljanja, spremljajte digitalno platformo Konference o prihodnosti Evrope 

(www.futureu.europa.eu). Več o doslej objavljenih zamislih boste našli tudi v prvem vmesnem 

poročilu o platformi. 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=sl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_sl
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/digitalna-preobrazba
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/digitalni-enotni-trg
https://www.europarl.europa.eu/news/sl/headlines/priorities/umetna-inteligenca-v-eu
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/a-digital-future-for-europe/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/cybersecurity/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/data-protection-reform/
https://www.europarl.europa.eu/portal/sl
https://www.consilium.europa.eu/sl
https://ec.europa.eu/info/index_sl
http://www.futureu.europa.eu/

