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Konferenca o prihodnosti Evrope 

Poročilo: forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 
delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna 
preobrazba“, prvo zasedanje 

Evropski državljanski forum 1:„Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta / 
mladina, šport, kultura in izobraževanje / digitalna preobrazba“ 

 

Prvo zasedanje: 17.–19. september 2021, Strasbourg 

Evropske državljanske forume organizirajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija 
v okviru Konference o prihodnosti Evrope. 

Ta dokument1 je pripravila posvetovalna skupina, odgovorna za metodologijo in izvedbo 

forumov, ki jo sestavljajo Missions Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, ifok 

in Kantar. Forum 1: Prvo zasedanje foruma „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in 
delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“ je vodilo 

svetovalno podjetje ifok, sovodila pa agencija Missions Publiques. 

 

Vsebina 

1. Metodologija 

2. Kontekst prvega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

3. Forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / 
izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“, prvo zasedanje 

Prispevek strokovnjakov 

4. Glavni rezultati seje 

 

Prvo zasedanje prvega od štirih evropskih državljanskih forumov Konference o prihodnosti 
Evrope je potekal od 17. do 19. septembra 2021 v prostorih Evropskega parlamenta v 

Strasbourgu. Udeležence in udeleženke je pozdravil sopredsedujoči Guy Verhofstadt, 
poslanec Evropskega parlamenta. Ta forum je posvečen naslednjim vprašanjem: „močnejše 

                                                
1 Izjava o omejitvi odgovornosti: za to poročilo so odgovorni izključno avtorji. Ne odraža 
stališč institucij EU. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sl
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sl
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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. Loteva se tudi priložnosti in izzivov digitalne preobrazbe – ene 

najpomembnejših, v prihodnost usmerjenih tem razprave. Forum se ukvarja tudi s 

prihodnostjo Evrope na področju mladine, športa, kulture in izobraževanja. 
  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=sl
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
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1. Metodologija 

Razprave in kolektivno delo v okviru prvega zasedanja so potekali v dveh oblikah: 

● v podskupinah z dvanajstimi do štirinajstimi državljani in državljankami. V vsaki 
podskupini so uporabljali štiri do pet jezikov; vsak državljan/državljanka je lahko 
govoril/a v svojem jeziku. Delo v podskupinah so vodili profesionalni moderatorji in 

moderatorke, ki jih je izbral konzorcij zunanjih ponudnikov storitev; 

● plenarno z vsemi udeleženci in udeleženkami. Plenarne seje sta vodila dva glavna 
voditelja. 

Celoten pregled faz in ključnih trenutkov prvega zasedanja je prilogi I k temu dokumentu. 

 

2. Kontekst prvega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

Evropski državljanski forumi so eden od ključnih elementov Konference o prihodnosti 
Evrope. Oblikovani so bili štirje evropski državljanski forumi, ki državljanom in državljankam 
ponujajo priložnost za skupen razmislek o tem, kakšno Evropsko unijo si želijo v prihodnosti. 

● Vsakega od štirih forumov sestavlja 200 naključno izbranih evropskih državljanov in 
državljank iz 27 držav članic; 

 

● sestava je reprezentativna za raznolikost EU glede na domači kraj (državljanstvo in 
mesto/podeželje), socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe; 

 

● v vsakem forumu sta vsaj ena državljanka in en državljan iz vsake države članice; 
 

● tretjina vsakega državljanskega foruma so mladi (stari od 16 do 25 let). Vzpostavljena 
je bila posebna povezava med to skupino mladih in Evropsko prireditvijo za mlade. 

Forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, 
kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“ 

Forum 2: „Evropska demokracija / vrednote in pravice, pravna država, varnost“ 

Forum 3: „Podnebne spremembe, okolje / zdravje“ 

Forum 4: „EU v svetu / migracije“ 

Dvajset predstavnikov in predstavnic vsakega od državljanskih forumov, od katerih je vsaj 
tretjina mlajših od 25 let, sodeluje na plenarni skupščini Konference, predstavi izid svojih 
razprav in razpravlja o svojih priporočilih z drugimi udeleženci in udeleženkami. Forumi 
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upoštevajo prispevke za plenarno skupščino Konference, zbrane na večjezični digitalni 
platformi v okviru Konference, ter oblikujejo priporočila glede nadaljnjega ukrepanja Unije. 

 

3. Forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / 

izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“, prvo zasedanje: 

prispevek strokovnjakov in strokovnjakinj ter večjezične digitalne platforme 

Skupni sekretariat Konference je v podporo razpravam in kolektivnemu delu v imenu 

sopredsedujočih izvršnemu odboru Konference na prvo zasedanje tega foruma povabil 
sedem priznanih strokovnjakov in strokovnjakinj. Strokovnjaki in strokovnjakinje so 

predstavili najpomembnejše vidike, povezane s krovno temo, ter glavne sedanje in 
prihodnje izzive za EU v zvezi z vsemi tremi „tematskimi bloki“ foruma: Močnejše 
gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna mesta / mladina, šport, kultura in izobraževanje 
/ digitalna preobrazba Udeleženci in udeleženke so prejeli tudi ustrezne dele in miselne 
vzorce iz prvega vmesnega poročila o večjezični digitalni platformi. 

 

Strokovnjak in strokovnjakinja za tematski blok 1: Močnejše gospodarstvo, socialna 
pravičnost in delovna mesta 

● Lucas Guttenberg: višji raziskovalec in namestnik vodje raziskav na Inštitutu Jacquesa 
Delorsa v Berlinu. Vodi raziskovalno skupino za evropsko monetarno unijo, enotni 

trg, socialno Evropo in digitalizacijo. 

● Dorota Szelewa: profesorica asistentka za socialno pravičnost, School of Social Policy, 

Social Work and Social Justice, University College Dublin, Irska. 

 

Strokovnjaka in strokovnjakinja za tematski blok 2: Izobraževanje, kultura, mladina in šport 

● Louis Godart: arheolog in specialist za mikensko arheologijo in filologijo. 

● Pedro Nuno Teixeira: direktor CIPES – centra za raziskave visokošolskih politik. 
Gostujoči profesor na Ekonomski fakulteti univerze v Portu. Strokovnjak za visoko 
šolstvo. Od aprila 2016 svetovalec portugalskega predsednika za visoko šolstvo in 
znanost. 

● Eva Jacomet: Projektna vodja pri Sport et Citoyenneté. 

 

Strokovnjak in strokovnjakinja za tematski blok 3: Digitalna preobrazba 

● Pierre-Alexandre Balland: profesor na Univerzi v Utrechtu. 

● Francesca Bria: predsednica italijanskega Sklada za inovacije. 

 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/85ih7tnmux8qhqb3dn3urc6og4dk?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.sl21%20%25281%2529.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.sl21%2520%25281%2529.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211025%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211025T094733Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=2932cb014b379ebb191b0f36186395e9b14c16e45e0d916f11078a17a085ce0d
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/guttenberg-lucas/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.lincei.it/it/content/godart-louis
https://cefup.fep.up.pt/researcher/pedro-nuno-de-freitas-lopes-teixeira/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.uu.nl/staff/PMABalland/Profile
https://www.francescabria.com/
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Videoposnetki plenarnih sej so na voljo na: 

● Plenarna seja 17. septembra 2021 s pozdravnim nagovorom sopredsedujočega Guya 
Verhofstadta, poslanca Evropskega parlamenta 

● Plenarna seja 18. septembra 2021s prispevki strokovnjakov 

● Plenarna seja 19. septembra 2021 s prvo najavo tematskih področij 
● Plenarna seja 19. septembra 2021 s končnim sprejetjem tematskih področij in izbiro 

20 predstavnikov in predstavnic 

 

4. Glavni rezultati seje 

Ob koncu prvega zasedanja so državljani in državljanke tega foruma potrdili pet tematskih 
področij na podlagi vprašanj, ki so jih izpostavili, obravnavali in izbrali kot prednostna v zvezi 
s krovno temo foruma „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / 
izobraževanje, kultura, mladi in šport / digitalna preobrazba„. Naslednja preglednica 

prikazuje zadevnih pet tematskih področij in ustrezne podsklope, vključene v vsakega od 
njih: 

 

 

 

 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Priloge 

Priloga I 

Pregled prvega zasedanja 

Prvo zasedanje: načelo postopnega pristopa 

Prvo zasedanje vsakega od štirih evropskih državljanskih forumov ima naslednje faze: 

· Faza 1: Izmenjava mnenj o tem, kaj Evropska unija pomeni državljanom in 
državljankam, in predstavitev vizij prihodnosti EU 

Državljani in državljanke so najprej razpravljali o tem, kaj jim Evropska unija trenutno 

pomeni v vsakdanjem življenju in kako jo doživljajo, nato pa so predstavili osebne vizije 
glede prihodnosti EU do leta 2050. 

· Korak 2: Izpostavljanje in prednostno razvrščanje vprašanj, povezanih s krovno temo 
foruma 

Državljani in državljanke so na podlagi lastnih izkušenj in znanja ter prispevkov 
strokovnjakov in strokovnjakinj opredelili in prednostno razvrstili vprašanja, povezana s 
krovno temo foruma. 
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Petek, 17. september 2021 

Plenarna seja 

Cilj: dobrodošlica državljanom in državljankam; pojasniti čemu Konferenca in njene P-F-P, 

tj. platformo, forume, plenarno skupščino (v angleškem jeziku „the three Ps“: platform, 

panel, plenary); predstaviti dnevni red celotnega konca tedna 

Govor sopredsedujočega Guya Verhofstadta 

Delo v podskupinah 

Cilj: medsebojno spoznavanje državljanov in državljank in izmenjava mnenj o tem, kaj jim 

EU trenutno pomeni in kako jo doživljajo v vsakdanjem življenju 

Sobota, 18. september 2021 

Delo v podskupinah – 1 

Cilj: državljani in državljanke razmišljajo o prihodnosti in oblikujejo vizije glede prihodnosti 

EU 

Plenarna seja 1 

Cilj: informacije strokovnjakov o tematskih blokih: močnejše gospodarstvo, socialna 

pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna 

preobrazba. Opis glavnih prispevkov na večjezični digitalni platformi in pripombe 

strokovnjakov in strokovnjakinj glede ustreznih miselnih vzorcev iz prvega vmesnega 

poročila o večjezični digitalni platformi. 

Delo v podskupinah – 2 

Cilj: izpostavitev vprašanj, ki se državljanom in državljankam porajajo ob razmišljanju o 
širšem tematskem bloku, ki ga obravnava njihova podskupina. V vsaki podskupini izbor 
petih prednostnih tem ter razprava o izzivih in vprašanjih, ki se utegnejo zastaviti ob njih 
med podrobnejšo obravnavo na drugem zasedanju 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432
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Nedelja, 19. september 2021 

Plenarna seja 1 

Cilj: voditelja razložita proces razvrščanja v tematska področja in predstavita predlog za 

pet takšnih področij. 

Delo v podskupinah 

Cilj: voditelja zbereta povratne informacije državljanov in državljank v zvezi s tematskimi 

področji; državljani in državljanke se zavežejo tem tematskim področjem in formulirajo 

predloge za spremembe. 

Plenarna seja 2 

Cilj 1: voditelja prestavita predloge za spremembe v zvezi z zadevnimi tematskimi 

področji; državljani in državljanke kolektivno odobrijo spremembe in končnih pet 

tematskih področij; voditelja pojasnita naslednje faze. 

Cilj 2: izbor predstavnikov in predstavnic foruma med prostovoljci in prostovoljkami, ki se 

javijo, da so pripravljeni zastopati forum na plenarni skupščini Konference. Izmed 78 

kandidatov je bilo izbranih 20 predstavnikov in predstavnic. 
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Priloga II 

Kako se oblikujejo tematska področja? 

Pri „oblikovanju tematskih področij“ gre za to, da se v različnih vprašanjih, ki jih izpostavijo 
udeleženke in udeleženci forumov, prepoznajo delovna področja, da se delo racionalizira in 
na naslednjih zasedanjih foruma razdeli med podskupine foruma. Gre za iterativen proces, ki 

se začne z izpostavljanjem različnih vprašanj do sprejetja odločitve o končnih delovnih 
področjih. V šestih fazah ga je izvedla uredniška skupina, končna delovna področja pa so 
odobrili državljani in državljanke. Uredniško skupino sestavljajo člani konzorcija zunanjih 
ponudnikov storitev, ki jih je Komisija najela za organizacijo forumov. Zasnovo in 

organizacijo procesa je nadzoroval skupni sekretariat Konference. 

 

1. Vprašanja so izpostavili udeleženci in udeleženke v okviru „razprave o vprašanjih“ v 

podskupinah, moderatorji in moderatorke pa so jih zabeležili. Vsak državljan oziroma 
državljanka je lahko izpostavila vprašanja, ki so zanj oziroma zanjo pomembna (v 
okviru splošnih tematskih blokov zadevnega foruma). Vsa vprašanja so bila 
avtomatsko prevedena v angleščino, moderator oziroma moderatorka pa se je 
prepričala, da je prevod dovolj zvest vprašanju, ki je bilo izpostavljeno. 

2. Ko so bila vprašanja prečiščena, so bila na naslednji seji podskupine prednostno 
razvrščena. Vsi državljani in državljanke so imeli na voljo 15 točk, ki so jih lahko 
prednostno porazdelili. Najbolj zaželenemu vprašanju so dodelili pet točk, drugemu 
najbolj zaželenemu štiri točke in tako naprej. To so državljani in državljanke navedli 
na posebnih obrazcih (anonimnih glasovnicah). 

3. Moderator oziroma moderatorka je skupaj z državljani in državljankami preštel/a 
točke pri vseh vprašanjih in jih skladno s tem rangiral/a gleda na dobljeno število 
glasov. Končna lestvica je bila prikazana na zaslonu in posredovana uredniški ekipi. 
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4. Pet najbolje uvrščenih vprašanj v vsaki podskupini (ali več v primeru „petega mesta“, 

ki si ga je delilo več vprašanj) je bilo nato uporabljenih v procesu razvrščanja v 
tematska področja. Uredniška ekipa je pregledala vprašanja iz vseh podskupin, da bi 

ugotovila, katera so si podobna ali med seboj povezana. Podobna in med seboj 

povezana vprašanja so bila združena v skupine. Takšni sklopi so bili tudi barvno 
označeni in/ali dobili začasen naslov. 

5. Nato je bilo treba vse te skupine razdeliti v različne vendar koherentne delovne 

sklope (največ pet). Vsako tematsko področje je bil poimenovano/naslovljeno v 
skladu z glavnimi sklopi in vprašanji, uvrščenimi vanj. Cilj je bil uporabiti že izrečene 
besede državljanov in državljank in torej predlagati naslove, ki bi bili manj strokovni 

in hkrati pomenljivejši za udeležence in udeleženke foruma. 

6. Tematska področja je nato kot predlog predstavila uredniška ekipa na plenarni seji in 
v podskupinah. Državljani in državljani so lahko preverili, ali so bila vprašanja 

podskupine ustrezno upoštevana, in imeli možnost zahtevati spremembe v zvezi z 
označbo in razvrščanjem v tematska področja ter morebitne dodatke. Če so bile te 
spremembe v podskupinah odobrene, so bile nato vnesene v predlagana tematska 

področja. Zadnja faza pa je bila ta, da je bila razdelitev tematskih področij ponovno 
predstavljena na plenarni seji in odobrena z aklamacijo. Pred končno potrditvijo so 
imeli državljani in državljanke na plenarni seji zasedanju še vedno možnost za manjše 
prilagoditve (s pridržkom odobritve na plenarni seji). 
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Priloga III 

Podroben seznam tematskih področij, tematskih podsklopov in 
prispevkov po vrstnem redu, ki so ga določili državljani in 
državljanke v podskupinah 

Tematsko področje 1: Delati v Evropi 

Trg dela 

₋ Zajamčeni univerzalni dohodek (dvorana 6, mesto 1) 
₋ Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja (dvorana 7, mesto 5) 
₋ Doseganje socialne pravičnosti na trgu dela (dvorana 1, mesto 5) 
₋ Spodbujanje lokalnega gospodarstva kot načina za spodbujanje zaposlovanja 

(dvorana 11, mesto 4) 
₋ Plače (neenakost pri plačah za enako delo ali funkcijo, dostojne plače, spodbude / 

priznavanje dela) (dvorana 11, mesto 3) 
₋ Dostop do zaposlitve ter nadomestil za brezposelnost in pokojnin (enake možnosti) 

(dvorana, 11 mesto 2) 
₋ Imeti minimalni standard pogojev zaposlovanja in plačil/plač (dvorana 13, mesto 4) 
₋ Poudarek na močnejšem gospodarstvu. Da bi bili vsi delovni pogoji izenačeni in 

pogodbe standardne. Delovni pogoji in plačna enakost med različnimi delavci in 
delavkami (pravica do sindikalnega gibanja) (dvorana 7, mesto 4) 

Mladi in zaposlovanje 

₋ Spodbujanje trga dela za mlade (dvorana 3, mesto 2) 
₋ Kako takoj začeti izvajati ukrepe za boj proti brezposelnosti mladih po covidu? 

(dvorana 10, mesto 1) 
₋ Prehod izobraževanje-delo: olajšati življenje tistim, ki vstopajo v svet dela (prva 

zaposlitev) (dvorana 11, mesto 1) 
₋ Izobraževanje: spodbujanje kombinacije dela in izobraževanja v sodelovanju s 

podjetji (dvorana 5, mesto 4) 
₋ Ekonomsko-finančno usposabljanje v šolah. (dvorana 8, mesto 4) 
₋ Zaposlovanje mladih Evropejcev in Neevropejcev v Evropi in začetek samostojnega 

življenja (dvorana 6, mesto 3) 
₋ Podpora poklicnemu izobraževanju (dvorana 1, mesto 4) 

Digitalizacija na delovnem mestu 

₋ Digitalni svet dela (dvorana 2, mesto 3) 
₋ Digitalizacija in zaposlovanje: Prepad med generacijami in hitre spremembe (dvorana 

9, mesto 4) 

Tematsko področje 2: Etična in varna digitalna preobrazba 

Demokratizacija digitalizacije 

₋ Etične smernice za uporabo umetne inteligence v EU (dvorana 2, mesto 4) 
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₋ Etični in demokratični standardi, digitalno zdravje, pravica do odklopa, spletni 
algoritmi (dvorana 4, mesto 1) 

₋ Kako doseči, da bo digitalizacija izobraževanja segla do celotne evropske populacije? 
(dvorana 10, mesto 5) 

₋ Spodbujanje digitalizacije skozi celoten izobraževalni sistem, zlasti otrok (dvorana 3, 
mesto 1) 

₋ Odkrivanje in spremljanje lažnih novic in napačnih informacij (dvorana 14, mesto 3) 
₋ Tehnologija v službi človeka (dvorana 4, mesto 5) 

Kibernetska varnost 

₋ Varstvo osebnih podatkov in kibernetska varnost (dvorana 12, mesto 1) 
₋ Varnost in zasebnost v spletnem okolju (dvorana 14, mesto 1) 
₋ Digitalna varnost in kiberosebe (dvorana 4, mesto 2) 
₋ Spletna varnost (boj proti kibernetskim napadom) (dvorana 14, mesto 2) 

Varstvo podatkov 

₋ Varstvo osebnih podatkov (dvorana 2, mesto 2) 
₋ Varstvo podatkov – regulativa in naložbe v raziskave (dvorana 9, mesto 3) 

Zdrava digitalizacija 

₋ Vpliv tehnologije na duševno zdravje (dvorana 12, mesto 5) 
 

Tematsko področje 3: Pravična družba 

Enake pravice 

₋ Enakost spolov (dvorana 6, mesto 2) 
₋ Enake pravice v vsaki državi članici (seja 13, mesto 1) 
₋ Socialna pravičnost: Pravice novorojenčkov v Evropi, življenje v enakosti brez razlik 

(več pristojnosti Evropskemu parlamentu) (dvorana 7, mesto 2) 

Pravičnost 
₋ Delo v zvezi s kulturnimi ovirami za bolj enakopravno družbo in spoštovanje razlik od 

šole dalje (dvorana 8, mesto 3) 
₋ Podobni pogoji za Evropejce in Evropejke (dvorana 6, mesto 4) 
₋ Izobraževanje v Evropi: Analiza stvari, ki niso v redu. Finančna podpora za revne 

mlade, da bi lahko nadaljevali študij (dvorana 5, mesto 1) 
₋ Zmanjšanje vrzeli med najvišjimi in nižjimi plačami (dvorana 7, mesto 5) 
₋ Spodbujanje enakih možnosti za vse ob upoštevanju obstoječih razlik (Evropa kot 

socialno dvigalo za vse) (dvorana 7, mesto 3) 
₋ Delovni pogoji in enake plače med različnimi delavci in delavkami (pravica do 

sindikalnega gibanja) (dvorana 7, mesto 5) 
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Socialna varnost 

₋ Razpoložljivost cenovno dostopnih stanovanj in najemnih nepremičnin za vse po vsej 
EU (dvorana 13, mesto 5) 

₋ Finančna pomoč za mlade (dvorana 3, mesto 5) 
₋ Pomoč slabše situiranim družinam, ranljivim, ženskam, ki se odločijo za življenje z 

otroki, izobraževanjem in delom. (dvorana 8, mesto 2) 

Dostop do športnih dejavnosti 
₋ Spodbujanje priložnosti za športno in kulturno udejstvovanje (sodelovanje) družine / 

spodbujanje stroškovno učinkovitih ponudb za vključevanje in integracijo 
prikrajšanih skupin / poenostavitev birokracije za (prostovoljne) deležnike v kulturi in 
športu / spodbujanje častnih funkcij (dvorana 15, mesto 3) 

₋ Evropa mora spodbujati šport, dati na voljo informacije in prebivalstvu ponuditi 
priložnosti za šport, saj se na ta način spodbujajo socialne in druge spretnosti ter 
dobro počutje. S pozornostjo do zdravja in prehrane (dvorana 5, mesto 3) 

Tematsko področje 4: Izobraževati se v Evropi 

Evropska identiteta 

₋ Spodbujanje skupne evropske identitete s skupnim izobraževalnim programom (na 
različnih ravneh izobraževanja) in s skupnim evropskim kulturnim programom. 
(dvorana 10, mesto 5) 

₋ Poiskati skupne evropske vrednote – opredelitev identitete / spodbujanje 
medsebojnega razumevanja (dvorana 15, mesto 1) 

₋ Vključitev evropske razsežnosti v izobraževanje (osvetlitev evropskega političnega 
sistema) (dvorana 15, mesto 4) 

₋ Kako bi kultura lahko ponudila odgovor na nacionalizem, ki bi ohranjal kulturno 
individualnost (dvorana 5, mesto 5) 

Kulturne izmenjave 

₋ Lahko dostopni programi izmenjav za učence (dvorana 15, mesto 5) 
₋ Obvezni enoletni program izmenjav v EU za mlade (ki bo družinam z manj sredstvi 

omogočil, da bodo mladi Evropejci in Evropejke lahko preživeli eno leto izven 
matične države) (dvorana 10, mesto 3) 

₋ Jezikovno izobraževanje v Evropi za spodbujanje izmenjav: večjezičnost (dvorana 5, 
mesto 2) 

Harmonizacija izobraževanja 

₋ Posodabljanje in poenotenje formativnega gradiva s prilagajanjem najnovejšim 
vsebinam tudi na digitalnih platformah. (dvorana 8, mesto 1) 

₋ Harmonizacija in poenotenje procesov usposabljanja in ne le končnih rezultatov. 
(dvorana 8, mesto 5) 

₋ Vseevropski standardi za izobraževanje (ne le prošenj za sprejem na univerzo; 
poklicno izobraževanje (model Berufsschule), določiti nove prednostne naloge v 
izobraževalnem sistemu (npr. digitalizacija, trajnostno izobraževanje) (dvorana 15, 
mesto 2) 
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Digitalno izobraževanje 

₋ Digitalno izobraževanje (dvorana 2, mesto 1) 
₋ Izobraževanje in usposabljanje (dvorana 4, mesto 3) 
₋ Spletno izobraževanje in delo ter posledice za družbo in zdravje (tveganja, na katera 

se je treba odzivati) (dvorana 9, mesto 5) 
₋ Priprava mladih na uporabo novih tehnologij (blokovna veriga, umetna inteligenca) 

(dvorana 12, mesto 3) 
Kakovost, financiranje in dostopnost izobraževanja 

₋ Več naložb v izobraževanje na vseh ravneh, vključno z raziskavami in razvojem, ki bi 
ustrezale potrebam izobraževalnega področja in na drugih področjih (tj. 
trajnostnosti) (dvorana 1, mesto 3) 

₋ Kako bi na enostaven način olajšali dostop do visokošolskega izobraževanja v EU? 
(dvorana 10, mesto 2) 

₋ Izobraževalni projekti za vse (dvorana 3, mesto 3) 
₋ Zagotavljanje brezplačnega in dostopnega izobraževanja za vse (dvorana 1, mesto 2) 
₋ Visokokakovostno (zgodnje) izobraževanje, s poudarkom na socialni pravičnosti 

(dvorana 1, mesto 1) 
₋ Enake pravice in standardi izobraževanja za vse starosti v vsej EU (dvorana 13, mesto 

2) 
Okoljsko izobraževanje 

Izobraževanje za varstvo okolja na ravni EU (dvorana 3, mesto 4) 
Kako v izobraževalni sistem vključiti vprašanje podnebnih sprememb? (dvorana 10, mesto 4) 
Tematsko področje 5: Gospodarstvo za prihodnost 

Inovacije in evropska konkurenčnost 

₋ Evropska konkurenčnost – raziskave (polprevodniki in druge tehnologije, zelena 
energija, raziskovanje vesoljska) (dvorana 9, mesto 1) 

₋ Inovacije za doseganje tehnološke suverenosti Evropske unije (dvorana 12, mesto 4) 
₋ Vodilni položaj Evrope na področju programske in strojne opreme (dvorana 14, 

mesto 5) 
₋ Močnejša povezanost univerz in podjetij (dvorana 3, mesto 5) 

Trajnostno gospodarstvo 

₋ Podnebne spremembe in gospodarstvo. Nepoškodovanje okolja (dvorana 7, mesto 1) 
₋ Imeti gospodarstvo, spoštljivo do okolja (dvorana 13, mesto 3) 
₋ Vpliv tehnološkega razvoja na naravno okolje (dvorana 12, mesto 2) 
₋ Trajnostnost (digitalna preobrazba) (dvorana 2, mesto 5) 
₋ Digitalizacija in podnebje (viri) (dvorana 4, mesto 4) 

Digitalna infrastruktura 

₋ Oblikovanje digitalne infrastrukture (dvorana 2, mesto 5) 
₋ Digitalne puščave (dvorana 4, mesto 5) 
₋ Dostopnost elektronskih omrežij (dvorana 14, mesto 4) 
₋ Pripravljenost infrastrukture (avtomobilske in drugih) (dvorana 9, mesto 2) 
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Davki 

₋ Obdavčitev in davki (dvorana 6, mesto 5) 
₋ Lažje ustanavljanje novih družb (nepodjetniških) (dvorana 11, mesto 5) 

Kmetijstvo 

Čeprav je bilo kmetijstvo eno od vprašanj, ki jih je v procesu oblikovanja vizij izpostavilo več 
udeležencev in udeleženk, pa na poznejših sejah skupin ni bilo obravnavano. Zato 
moderatorji in moderatorke niso zabeležili nobenih tematskih podsklopov, ki bi se nanašali 
na kmetijstvo. Vendar je nekdo izmed udeležencev in udeleženk na zadnji plenarni seji 
„kmetijstvo“ izpostavil kot pomembno vprašanje. Večina državljanov in državljank je to 
pozdravila in zato je bilo vprašanje dodano na seznam tematskih podsklopov. 
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Priloga IV 

Popoln seznam prispevkov podskupin v izvirnem jeziku zabeležbe moderatorja ali moderatorke 

Opomba: Zapiski moderatorjev in moderatork o vprašanjih. Vsak moderator/moderatorka je sestavljala zapiske v svojem jeziku. 

Tematski blok I: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta“ 

Izvirni jezik 

Skupina 1 

(angleščina) 

1. High quality (early) education focused on social justice 
2. Securing free and accessible education for all 
3. Higher investment in education on all levels, including research and development that would reflect needs of the education field and in other fields (i.e. 

sustainability) 
4. Support vocational education 
5. Achieving social justice in labour market 

6. To update the approach and content of education to reflect current needs, challenges, and opportunities 
7. Ensuring quality control in the field of education 
8. Solve youth unemployment 
9. Exchange in the field of education 
10. Fair pay in the field of education and for jobs that require high level of training 
11. Eradicating discrimination in workplace (by age, by gender, by physical or mental ability etc) 
12. Support women in balancing work and family life 
13. Providing professional advice during school years 
14. Focus on expanding education beyond current core programmes 
15. Create a new form of economy 
16. Support and simplify re-education track 
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Skupina 6 

(francoščina) 

1. Revenu universel garanti 
2. L'égalité homme-femme 
3. Emploi des jeunes Européens et non Européens en Europe et début de la vie autonome 
4. Conditions similaires de vie pour les Européens 
5. Fiscalité et impôts 

6. Secteur de l'informatique: leadership et emploi 
7. Droits inclusifs 
8. Relocalisation de l'emploi 
9. Gestion des licenciements 
10. Logements abordables 
11. Solidarité entre pays 
12. Équilibre entre la vie professionnelle et privée 
13. Couverture santé européenne 
14. Programmes sociaux pour acquérir des compétences 
15. Revenus des mères 
16. Promotion du multiculturalisme 
17. Emploi des personnes handicapées 

Skupina 7 

(francoščina) 

1. Le changement climatique et l'économie. Ne pas endommager plus l'environnement. [Que l'économie ne soit pas un motif pour endommager 
davantage l'environnement.] 

2. Justice sociale : droits des nouveaux-nés en Europe, vie d'égalité sans différences (plus de pouvoirs donnés au parlement européen). [Que les 
personnes qui naissent en Europe disposent des mêmes opportunités indépendamment de leur condition à la naissance. Doter le Parlement Européen 
de davantage de pouvoir sur ces sujets.] 

3. Promouvoir l'égalité des chances pour tous, en prenant en compte les différences existantes (faire de l'Europe un ascenseur social pour toutes les 
personnes). [Promouvoir l'équité.] 

4. Privilégier une économie plus forte. Que toutes les conditions de travail soient nivelées et que les contrats soient standards. Les conditions de travail et 
l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme). [Harmoniser les conditions de travail en Europe (salaires et droits des 
travailleurs)] 

5. Combiner vie de famille et vie professionnelle 
6. Réduction de l'écart des revenus entre les plus élevés et les moins élevés (5ème rang partagé) 
7. Les conditions de travail et l'égalité de salaires entre les différents travailleurs (droit au syndicalisme) (5ème rang partagé) 
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8. Politique fiscale commune pour contrecarrer la fraude fiscal 
9. Justice sociale: égalité entre tous les citoyens européens. Que tout le monde se sente européen 
10. Créer un programme pour moins de violence envers les femmes. Davantage de services qui facilitent l'emploi des femmes (crèches). Aides pour 

permettre d'aller travailler dans le secteur désiré (revenu universel). [Créer un programme pour réduire les violences envers les femmes. Permettre 
avec des aides et des services que les emplois des femmes correspondent à des choix basés sur le désir et pas seulement sur le besoin (par exemple 
garantir un revenu universel).] 

11. Meilleure intégration des immigrés (emploi déclaré), possibles conséquences sur moins de violence. [Favoriser les emplois déclarés pour les immigrés 
afin de permettre une meilleure intégration et potentiellement permettre de diminuer les violences associées à l'immigration.] 

12. Plus d'égalité hommes/femmes, LGTB, jeunes/âgés (emplois) 
13. Emploi/Économie plus forte Accompagner les PME. [Accompagner les petites et moyennes entreprises pour une économie plus forte.] 
14. Cibler le développement dans les régions hors Europe (méditerranéenne) [cibler le développement avec les régions hors Europe, comme par exemple 

le bassin méditerranéen.] 

Skupina 11 

(španščina) 

1. Transición estudios- trabajo: Facilitar experiencia para las personas que se incorporan al mundo laboral (primeros trabajos) 
2. Acceso al empleo y prestaciones de desempleo y jubilación (Igualdad de oportunidades) 
3. SALARIOS. (Desigualdad salarial por el mismo trabajo o función, Salarios dignos, Incentivos/ reconocimiento del trabajo) 
4. Incentivar la economía local como forma de promover empleo 
5. Facilidad para la creación de nuevas empresas (no emprendeduría) 

6. Transparencia (en relación a los impuestos y presupuestos de la UE) 
7. Fiscalidad que beneficie las empresas sostenibles 
8. Equiparar las edades y etapas de los diferentes niveles educativos. 

Skupina 13 

(angleščina) 

1. Equal rights in every member state 
2. Equal rights and standards of education for all ages across the EU 
3. To have an economy which respects the environment 
4. Have a minimum standard of employment conditions and payments/wages 
5. Availability of affordable housing and rental properties for all across the EU 
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6. A common taxation policy/rates 
7. To create incubation hubs to promote entrepreneurs 
8. Affordable rent across the EU 
9. The polluter pays through taxation 
10. Combat income inequalities and reduce gender pay gap 
11. Job creation should be a priority in poorer countries 
12. Laws to hold big multinational companies and corporations accountable through regulation 
13. data protection laws to be uniform across europe 
14. Automatic enrolment into pension schemes 
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Tematski blok II: „Izobraževanje, kultura, mladina in šport“ 

Izvirni jezik 

Skupina 3 

(nemščina) 

1. Förderung von Digitalisierung im gesamten Bildungssystem, insbesondere bei Kindern 
2. Arbeitsmarkt für Jugendliche fördern 
3. Bildungsprojekte für alle 
4. Erziehung zum Umweltschutz auf EU Ebene 
5. Finanzielle Entlastung für Jugendliche 
6. Stärkere Verbindung (oder Zusammenarbeit) von Universitäten und Unternehmen (geteilter 5. Rang) 

7. Schaffung eines Europäischen Sportabzeichens 
8. EU als Fach in der Schule 
9. Informationen digital verfügbar machen 
10. Stärkere Vermittlung von technischen Fächern (STEM) 
11. Mobilität in der EU fördern, vor allem für Jugendliche (z.B Interrail) 
12. Kontaktmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen ermöglichen 

Skupina 5 

(nizozemščina
) 

1. Onderwijs in Europa: Analyse van wat er fout gaat + Financiele steun voor arme jongeren zodat ze blijven studeren 
2. Taalonderwijs in Europa ter bevordering van uitwisseling: Meertaligheid 
3. Europa moet sport bevorderen, infrastructuur ter beschikking stellen en kansen geven om aan sport te doen voor de bevolking omdat dit sociale en 

andere vaardigheden en het welzijn bevordert. Met aandacht voor gezondheid en voeding 
4. Onderwijs: Bevorderen van de combinatie werken en leren in samenwerking met bedrijven 
5. Hoe kan cultuur een antwoord bieden op nationalisme met behoudt van de culturele eigenhead 

6. Jeugd: meer uitwisseling op verschillende domeinen tussen de jongeren van de verschillende landen 
7. Digitalisering van het onderwijs als aanvulling op het bestaande systeem. Met ondersteuning van infrastructuur.  
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Skupina 8 

(italijanščina) 

1. Aggiornare e rendere omogenei al livello europeo i materiali formativi adeguandoli ai contenuti più recenti e metterli a disposizione in piattaforme 
digitali uniche europee. 

2. Fornire servizi e aiuti finanziari alle famiglie meno abbienti, fragili, alle donne che scelgono di occuparsi dell'educazione dei figli e contemporaneamente 
lavorare. 

3. Lavorare per il superamento degli ostacoli culturali verso una società più paritaria e rispettosa delle differenze già dalla scuola. 
4. Fornire formazione economico-finanziaria nelle scuole. 
5. Armonizzare e omogeneizzare i percorsi formativi, non limitarsi a equiparare i titoli di studio ottenuti. 

6. Fornire strumenti di gestione del menage quotidiano nei programmi scolastici. 
7. Investire nell'aggiornamento e nell'orientamento delle donne che vanno in maternità attraverso attività in presenza e piattaforme digitali. 
8. Integrare in modo più efficace lo sport nei programmi scolastici. 
9. Fornire una formazione più adeguata degli insegnanti nelle materie sportive per integrare meglio lo sport nel ménage familiare. 
10. Fornire servizi alle famiglie per curare l'educazione di base dei propri figli allo scopo di liberare tempo di insegnamento delle materie per i docenti a 

scuola. 

Skupina 10 

(španščina) 

1. ¿Cómo implantar medidas inmediatas para luchar contra el paro juvenil post-covid? 
2. ¿Cómo facilitar económicamente el acceso a la educación superior en la UE? 
3. Crear un programa obligatorio en UE de intercambio para jóvenes durante 1 año (algo obligatorio y dotado económicamente que ayude a las familias 

con menos recursos, para que toda la gente joven europea pueda vivir un año fuera.) 
4. ¿Cómo integrar el cambio climático en el sistema educativo? 
5. ¿Cómo hacer para que la digitalización de la educación llegue a toda la población europea? 
6. Fomentar una identidad común europea mediante un programa común académico (en los diferentes niveles educativos) y mediante un programa 

común cultural europeo. (compartió el quinto rango) 

7. Equiparar y homologar los estudios superiores entre los diferentes países de la UE de una forma más sencilla y eficaz que la que ofrece el plan Bolonia. 

Skupina 15 

(nemščina) 

1. Gemeinsame europäische Werte finden / Identität definieren / gegenseitiges Verständnis fördern 
2. Europaweite Standards für Bildung schaffen (über Hochschulbildung hinaus; Berufsschulbildung, Primar- und Sekundarstufen), Aufnahme neuer 

Schwerpunkte im Bildungssystem (bspw. Digitalisierung, nachhaltige Bildung) 
3. Förderung sportlicher und kultureller Möglichkeiten (Beteiligung) für Familien / Förderung kostengünstiger Angebote für Inklusion und Integration 

benachteiligter Gruppen / Vereinfachung von Bürokratie für (ehrenamtliche) Akteure in der Kultur und im Sport / Förderung von Ehrenamt 
4. Europäische Dimension in der Bildung integrieren (Aufklären über das politische europäische System) 
5. Niederschwellige Austauschprogramme für Schülerinnen und Schüler 

6. Motivation für Bewegung und gesunde Ernährung für ein gesundes Europa 
7. Entwicklung einer europäischen Sprache und Einführung dieser Sprache 
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Tematski blok III: „Digitalna preobrazba“ 

Izvirni jezik 

Skupina 2 

(nemščina) 

1. Digitale Bildung 
2. Schutz der persönlichen Daten 
3. Digitale Arbeitswelt 
4. Ethische Leitlinien für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die EU 
5. Nachhaltigkeit 
6. Schaffung der Digitalen Infrastruktur (geteilter 5. Rang) 

7. Soziale und ethische Auswirkungen der Digitalisierung 
8. Zugang zur Digitalisierung/Bereitstellung finanzieller Mittel 
9. Regulierung von Social Media 
10. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Digitalisierung 
11. Nachhaltigkeit für elektronische Geräte 
12. Digitale Souveränität 
13. Schaffung eines europäischen Silicon Valley 
14. Marktmachtmissbrauch großer Digitalkonzerne 
15. Digitalisierung des Gesundheitswesens 
16. Digitalisierung der Verwaltungsangebote 
17. Digitales Wahlsystem 
18. Cyber Security 
19. Digitalisierung als Recht 
20. Entfremdung und Angst vor dem Unbekannten 
21. Digitalisierung der Landwirtschaft 
22. Digitaler Euro 
23. Förderung von Events (Hackathons) 
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Skupina 4 

(francoščina) 

1. Les normes éthiques et démocratiques, la santé numérique, le droit à la déconnexion, les algorithmes en ligne 
2. La sécurité numérique et les cybermenaces 
3. L'éducation et la formation 
4. Numérisation et climat (ressources) 
5. La technologie au service des personnes 
6. Les déserts numériques (5ème rang partagé) 

7. Le vote en ligne 

Skupina 9 

(češčina) 

1. konkurenceschopnost Evropy - výzkum (Polovodiče a další technologie, zelená energetika, vesmírný průzkum) 
2. připravenost infrastruktury (automobilový průmysl a další) 
3. ochrana údajů - regulace a investice do výzkumu 
4. digitalizace a zaměstnanost: generační propast a rychlé změny 
5. online vzdělávání a práce a dopady na společnost a zdraví (rizika, kterým je potřeba čelit) 

6. digitalizace napříč sektory: propojení databází institucí (méně byrokracie) digitální zdravotnictví, sběr dat o pacientech 
7. kybernetické riziko: ochrana a prevence, vzdělání veřejnosti o kybernetické bezpečnosti 
8. monitorování ekologické stopy za použití digitálních technologií, snížení spotřeby a odpadu 

9. digitální zdraví: ergonomika, dopad technologií na naše tělo, neustálé připojení 
10. lepší informovanost a připravenost veřejnosti o umělé inteligenci pro využití plného potenciálu 
11. Závislost na digitálních infrastrukturách (zranitelnost) 
12. digitální gramotnost: umožnit všem uživatelům používat technologie (vzdělání všech generací, přátelský design technologií), ukázat potenciál 

digitálností i odporcům digitální transformace 

Skupina 12 

(poljščina) 

1. Ochrona danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 
2. Wpływ rozwoju technologicznego na środowisko naturalne 
3. Przygotowanie młodzieży do posługiwania się nowymi technologiami (blockchain, sztuczna inteligencja) 
4. Innowacje dla osiągnięcia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej 
5. Wpływ technologii na zdrowie psychiczne obywateli 

6. Transparentne metody zarządzania danymi 
7. Utylizacja nieaktualnych urządzeń technologicznych 
8. Regulacja prawna największych korporacji technologicznych 
9. Lepszy dostęp kobiet do technologii i edukacji technologicznej 
10. Wykluczenie technologiczne starszych obywateli i mieszkańcow obszarów niezurbanizowanych 
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Evropski državljanski forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / mladina, šport, kultura in izobraževanje / digitalna preobrazba“ 

Skupina 14 

(romunščina) 

1. Securitatea și confidențialitatea utilizatorilor în mediul online 
2. Securitatea cibernetică (combaterea amenințărilor cibernetice) 
3. Identificarea, monitorizarea și combaterea știrilor false și a dezinformării 
4. Accesibilitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice 
5. Leadership-ul european în domeniul software și hardware 

6. Dependența pe care mediul online o poate crea în rândul utilizatorilor 
7. Combaterea hărțuirii online 
8. Educația privind utilizarea resurselor online 
9. Accesul nediscriminatoriu la beneficiile progresului digital 
10. Problemele vârstnicilor legate de utilizarea instrumentelor online 
11. Etica interacțiunilor online prin educație 
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