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Euroopan tulevaisuuskonferenssi 

Raportti: Paneelin 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja 

urheilu / Digitalisaatio", ensimmäinen istunto 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 1:"Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 

työpaikat / Koulutus, kulttuuri nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio" 

 

1. istunto: 17.–19. syyskuuta 2021, Strasbourg 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja 

Euroopan komissio järjestävät eurooppalaisia kansalaispaneeleja. 

Tämän asiakirjan1 on laatinut työryhmä, jonka jäseninä ovat Missions Publiques, Tanskan 

teknologialautakunta, Deliberativa, ifok ja Kantar. Työryhmä vastaa paneelien 

työskentelymenetelmistä ja toteuttamisesta. Paneelin 1 "Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio" 

ensimmäisen istunnon vetäjänä toimi ifok ja toisena vetäjänä Missions Publiques. 

 

Sisällysluettelo 

1. Menetelmät 

2. Taustaa: Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin ensimmäinen istunto 

3. Paneeli 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio", ensimmäinen istunto: 

Asiantuntijoiden näkemykset 

4. Istunnon tärkeimmät tulokset 

 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä järjestetään neljä eurooppalaista 

kansalaispaneelia. Ensimmäisen paneelin ensimmäinen istunto pidettiin 17.–19. syyskuuta 

2021 Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Yhteispuheenjohtaja, Euroopan 

parlamentin jäsen Guy Verhofstadt toivotti osanottajat tervetulleiksi. Paneelin aiheena on 

                                                
1  Vastuuvapauslauseke: Laatijat ovat yksin vastuussa tästä raportista, eikä se ilmennä EU:n toimielinten 

näkemyksiä. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fi
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=fi
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"Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso 

ja urheilu / Digitalisaatio". Siinä käsitellään taloutemme ja työpaikkojen tulevaisuutta 

erityisesti pandemian jälkeen ja kiinnitetään asianmukaisesti huomiota sosiaaliseen 

oikeudenmukaisuuteen liittyviin asioihin. Siinä käsitellään myös digitalisaation 

mahdollisuuksia ja haasteita – tämä onkin yksi tärkeimmistä tulevaisuuteen suuntautuvista 

aiheista. Paneelin aiheena on myös Euroopan tulevaisuus nuorison, urheilun, kulttuurin ja 

koulutuksen aloilla. 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Education?locale=fi
https://futureu.europa.eu/processes/Digital?locale=fi
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1. Menetelmät 

Ensimmäisessä istunnossa keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin kahdessa muodossa: 

● Alaryhmissä, joihin kuuluu 12–14 kansalaista. Kussakin alaryhmässä puhuttiin 
neljästä viiteen kieltä, ja jokainen kansalainen sai puhua omalla kielellään. 
Alaryhmien työtä ohjasivat ulkoisten palveluntarjoajien yhteenliittymän valitsemat 
ammattitaitoiset keskustelunvetäjät. 

● Täysistunnossa, johon kaikki osallistuivat. Täysistuntoja johti kaksi 
keskustelunvetäjää. 

Tämän asiakirjan liitteessä I on kattava katsaus ensimmäisen istunnon työvaiheisiin ja 
pääkohtiin. 

 

2. Taustaa: Eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin ensimmäinen istunto 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Niitä 
järjestetään neljä, ja kansalaiset voivat niissä yhdessä pohtia, minkälaisen tulevaisuuden ne 
haluavat Euroopan unionille. 

● Paneeleja on neljä, ja niissä kussakin on 200 satunnaisesti valittua Euroopan 
kansalaista kaikista 27 jäsenvaltiosta. 

 

● Paneelit kuvastavat EU:n moninaisuutta maantieteellisen alkuperän (kansallisuus ja 
kaupunki/maaseutu), sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason 
näkökulmasta. 

 

● Jokaisessa paneelissa on vähintään yksi naispuolinen ja yksi miespuolinen 
kansalainen kustakin jäsenvaltiosta. 

 
● Kolmasosa kunkin paneelin osallistujista on 16–25-vuotiaita. Tämä nuorten ryhmä on 

linkitetty myös Euroopan nuorisotapahtumaan. 

Paneeli 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, 
kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio" 

Paneeli 2: "Eurooppalainen demokratia / Eurooppalaiset arvot ja oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, turvallisuus" 

Paneeli 3: "Ilmastonmuutos, ympäristö / Terveys" 

Paneeli 4: "EU maailmassa / Muuttoliike" 

20 edustajaa kustakin eurooppalaisesta kansalaispaneelista, vähintään kolmasosa alle  
25-vuotiaita, osallistuu konferenssin täysistuntoon, jossa he esittelevät keskustelujensa 
tuloksia ja pohtivat suosituksiaan muiden osallistujien kanssa. Paneelit kokoavat 
konferenssin yhteydessä monikielisen digitaalisen foorumin kautta kerättyjä kannanottoja ja 



5 

antavat panoksensa konferenssin täysistunnolle laatimalla kannanottojen perusteella 
suosituksia unionille jatkotoimia varten. 

 

3. Paneeli 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / 

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio", ensimmäinen istunto: 

Asiantuntijoiden näkemykset ja monikielisen digitaalisen foorumin kautta saatu 

palaute 

Keskustelujen ja kollektiivisen työn tueksi konferenssin yhteinen sihteeristö kutsui 

konferenssin johtokunnan yhteispuheenjohtajien puolesta seitsemän tunnustettua 

asiantuntijaa paneelin ensimmäiseen istuntoon. Asiantuntijat esittivät katsauksen paneelin 

yleisaiheeseen liittyvistä tärkeimmistä näkökohdista sekä EU:n suurimmista haasteista nyt ja 

tulevaisuudessa paneelin kolmen aihekokonaisuuden kannalta: vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työpaikat / koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / digitalisaatio. 

Paneelin osanottajille jaettiin myös monikielisen digitaalisen foorumin ensimmäisen 

väliraportin asiaankuuluvat kohdat ja miellekartat. 

 

Ensimmäinen aihekokonaisuus "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja 

työpaikat" – asiantuntijat 

● Lucas Guttenberg: Vanhempi tutkija ja apulaistutkimusjohtaja Jacques Delors  

-instituutissa Berliinissä. Johtaa Euroopan rahaliittoa, sisämarkkinoita, sosiaalista 

Eurooppaa ja digitalisaatiota käsittelevää tutkimusryhmää 

● Dorota Szelewa: Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden apulaisprofessori, 

sosiaalipolitiikan, sosiaalityön ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden laitos, University 

College Dublin, Irlanti 

 

Toinen aihekokonaisuus "Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu" – asiantuntijat 

● Louis Godart: Arkeologi, erikoistunut mykeneläiseen arkeologiaan ja filologiaan 

● Pedro Nuno Teixeira: Korkea-asteen koulutuspolitiikan tutkimuskeskuksen CIPES:n 

johtaja. Porton yliopiston kansantaloustieteen laitoksen apulaisprofessori. Korkea-

asteen koulutuksen asiantuntija. Huhtikuusta 2016 lähtien Portugalin presidentin 

neuvonantaja korkea-asteen koulutukseen ja tieteeseen liittyvissä kysymyksissä 

● Eva Jacomet: Projektipäällikkö, Sport et Citoyenneté 

 

Kolmas aihekokonaisuus "Digitalisaatio" – asiantuntijat 

● Pierre-Alexandre Balland: Utrechtin yliopiston professori 

● Francesca Bria: Italian innovaatiorahaston puheenjohtaja 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctgoalr7j8k8ktik544p80zsfix3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.fi21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.fi21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211015%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211015T123327Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=69cf58b8b9fb279f36a501befa0eb63a5c3361cb1df7f1efd9f7714eaedc7885
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ctgoalr7j8k8ktik544p80zsfix3?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22sn03411-re01.fi21.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27sn03411-re01.fi21.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20211015%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20211015T123327Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=69cf58b8b9fb279f36a501befa0eb63a5c3361cb1df7f1efd9f7714eaedc7885
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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Täysistuntojen videotallenteet löytyvät täältä: 

● Täysistunto 17. syyskuuta 2021: yhteispuheenjohtajan, Euroopan parlamentin 
jäsenen Guy Verhofstadtin tervetuliaissanat 

● Täysistunto 18. syyskuuta 2021: asiantuntijoiden puheenvuorot 

● Täysistunto 19. syyskuuta 2021: osa-alueiden julkistaminen 

● Täysistunto 19. syyskuuta 2021: osa-alueiden vahvistaminen ja 20 edustajan arvonta 

 

4. Istunnon tärkeimmät tulokset 

Ensimmäisen istunnon päätteeksi paneelin osanottajat hyväksyivät työlleen viisi osa-aluetta. 

Ne valittiin osanottajien esille nostamien aiheiden, keskustelunaiheiden ja niiden aiheiden 

pohjalta, joita osanottajat pitivät tärkeimpinä suhteessa paneelikeskustelun yleisaiheeseen 

"Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso 

ja urheilu / Digitalisaatio". Seuraavassa taulukossa esitetään nämä viisi osa-aluetta ja 

kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät aiheklusterit: 

 

 

 

  

https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210432?lg=FI
https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210433?lg=FI
https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210433?lg=FI
https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210434?lg=FI
https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210434?lg=FI
https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210435?lg=FI
https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210435?lg=FI
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Liitteet 

Liite I 

Yleiskatsaus ensimmäisestä istunnosta 

Ensimmäinen istunto: vaiheittainen toimintatapa 

Kaikkien neljän eurooppalaisen kansalaispaneelin ensimmäinen istunto sisältää seuraavat 

vaiheet: 

· Vaihe 1: Keskustellaan siitä, mitä Euroopan unioni merkitsee kansalaisille, ja 

hahmotellaan visioita EU:n tulevaisuudesta 

Osanottajat keskustelivat aluksi siitä, mitä Euroopan unioni nykyisellään merkitsee heidän 

jokapäiväisessä elämässään ja miten he suhtautuvat EU:hun. Sen jälkeen he hahmottelivat 

henkilökohtaisia visioitaan EU:n tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. 

· Vaihe 2: Paneelin yleisaiheeseen liittyvät kysymykset ja niiden priorisointi 

Osanottajat yksilöivät ja priorisoivat omien kokemustensa ja tietämyksensä sekä 

asiantuntijoiden panoksen perusteella kysymyksiä, jotka liittyvät paneelin yleisaiheeseen. 
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Perjantai 17.9.2021 

Täysistunto 

Sisältö: osanottajat toivotettiin tervetulleiksi; selvitettiin konferenssin järjestämisen 

tarkoitus ja esiteltiin konferenssin kolme lohkoa (foorumi, paneeli, täysistunto); esiteltiin 

viikonlopun asialista 

Yhteispuheenjohtaja Guy Verhofstadtin puhe 

Työskentely alaryhmissä 

Sisältö: osanottajat tutustuivat toisiinsa ja keskustelivat EU:n merkityksestä itselleen tällä 

hetkellä ja siitä, miten he suhtautuvat siihen jokapäiväisessä elämässään 

 

 

Lauantai 18.9.2021 

Työskentely alaryhmissä 1 

Sisältö: osanottajat käyttivät mielikuvitustaan ja kehittelivät visioita EU:n tulevaisuudesta 

Täysistunto 1 

Sisältö: asiantuntijat jakoivat näkemyksiään aihekokonaisuuksista: Vahvempi talous, 

sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu / 

Digitalisaatio. Esiteltiin monikielisen digitaalisen foorumin kautta saadut tärkeimmät 

kannanotot; asiantuntijat kommentoivat monikielisen digitaalisen foorumin 

ensimmäisessä väliraportissa esitettyjä miellekarttoja. 

Työskentely alaryhmissä 2 

Sisältö: osanottajat käsittelivät ajatuksia, joita alaryhmän käsittelemä laajempi 

aihekokonaisuus heissä herätti. Kukin alaryhmä valitsi viisi tärkeintä aihetta ja keskusteli 

näihin aiheisiin liittyvistä haasteista ja kysymyksistä, joita saattaa nousta esille, kun niitä 

käsitellään yksityiskohtaisemmin toisessa istunnossa. 

https://audiovisual.ec.europa.eu/fi/video/I-210432?lg=FI
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Sunnuntai 19.9.2021 

Täysistunto 1 

Sisältö: keskustelunvetäjät selittivät osa-alueista ja klustereista koostuvaa prosessia ja 

esittelivät ehdotetut viisi osa-aluetta. 

Työskentely alaryhmissä 

Sisältö: keskustelunvetäjät keräsivät osanottajilta palautetta osa-alueista; osanottajat 

käsittelivät osa-alueita ja tekivät muutosehdotuksia. 

Täysistunto 2 

Sisältö 1: keskustelunvetäjät esittelivät osa-alueisiin tehdyt muutosehdotukset; 

osanottajat hyväksyivät yhdessä muutokset ja lopulliset viisi osa-aluetta; 

keskustelunvetäjät selvittivät seuraavia vaiheita. 

Sisältö 2: vapaaehtoisten joukosta arvottiin paneelin edustajat konferenssin 

täysistuntoon. Ehdokkaita oli 78, joista 20 valittiin. 
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Liite II 

Miten osa-alueet muodostetaan? 

Osa-alueita muodostettaessa pyritään yksilöimään työskentelyn osa-alueita osanottajien 

esiin tuomista eri aiheista. Näin työskentelyä voidaan virtaviivaistaa ja jakaa paneelin 

alaryhmien kesken paneelin seuraavissa istunnoissa. Prosessissa on monta vaihetta aiheiden 

erittelystä lopullisten työskentelyn osa-alueiden hyväksymiseen. Toimitustiimi toteutti 

prosessin kuudessa vaiheessa, ja paneelin osanottajat hyväksyivät lopulliset työskentelyn 

osa-alueet. Toimitustiimin jäsenet kuuluvat ulkopuolisten palveluntarjoajien 

yhteenliittymään, jonka kanssa komissio on tehnyt sopimuksen paneelien organisoinnista. 

Konferenssin yhteinen sihteeristö valvoi prosessin suunnittelua ja organisointia. 

 

1. Paneelien jäsenet esittivät aiheita alaryhmissä käydyissä keskusteluissa, ja 

keskustelunvetäjät merkitsivät ne muistiin. Jokaisella osanottajalla oli tilaisuus ottaa 

esiin itselleen tärkeitä aiheita (paneelin yleisten aihekokonaisuuksien puitteissa). 

Kaikki aiheet käännettiin automaattisesti englanniksi, ja keskustelunvetäjä tarkisti, 

että käännökset olivat ehdotetun aiheen merkityksen mukaisia. 

2. Kun aiheet oli koottu yhteen, ne asetettiin tärkeysjärjestykseen seuraavassa 

alaryhmän kokouksessa. Jokainen osanottaja sai jakaa 15 pistettä tärkeimpinä 

pitämilleen aiheille. Tärkeimmälle aiheelle annettiin viisi pistettä, toiseksi 

tärkeimmälle neljä pistettä ja niin edelleen. Tätä varten osanottajat täyttivät 

priorisointilomakkeen (nimettömänä). 

3. Keskustelunvetäjä laski pisteet yhteen ja asetti ne järjestykseen pistemäärän 

mukaisesti yhdessä paneelin osanottajien kanssa. Lopullinen järjestys näkyi näytöllä 

ja välitettiin toimitustiimille. 
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4. Klusteriprosessiin otettiin viisi parhaiten sijoittunutta aihetta kustakin alaryhmästä 

(tai useampia aiheita, jos kyse oli "jaetusta viidennestä sijasta"). Toimitustiimi piti 

silmällä eri alaryhmissä ehdotettuja aiheita, jotka olivat samankaltaisia tai liittyivät 

toisiinsa. Samankaltaisista ja toisiinsa liittyvistä aiheista muodostettiin klustereita, 

jotka merkittiin väreillä tai väliaikaisilla nimillä. 

5. Seuraavassa vaiheessa klusterit jaoteltiin johdonmukaisiksi työskentelyn eri osa-

alueiksi (enintään viisi). Kukin osa-alue nimettiin sen tärkeimpien klusterien ja 

aiheiden mukaan. Tavoitteena oli käyttää paneelin osanottajien käyttämiä sanoja ja 

ehdottaa näin vähemmän teknisiä mutta panelistien kannalta merkityksellisempiä 

otsikoita. 

6. Tämän jälkeen toimitustiimi esitteli ehdotukset täysistunnossa ja alaryhmissä. 

Osanottajat pystyivät tarkistamaan, oliko heidän alaryhmänsä aiheet otettu 

asianmukaisesti huomioon, pyytämään muutoksia otsikoihin tai klusterien 

ryhmittelyyn ja esittämään mahdollisia lisäyksiä. Jos muutokset hyväksyttiin 

alaryhmissä, ne sisällytettiin ehdotettuihin osa-alueisiin. Viimeisessä vaiheessa osa-

alueiden jakautuminen esiteltiin uudelleen täysistunnossa ja hyväksyttiin 

avoäänestyksellä. Ennen lopullista vahvistamista osanottajilla oli vielä mahdollisuus 

tehdä pienimuotoisia mukautuksia (jotka hyväksyttiin täysistunnossa). 
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Liite III 

Paneelin osanottajien alaryhmissä laatimaan priorisointiin 

perustuva yksityiskohtainen luettelo osa-alueista, alateemoista ja 

kannanotoista 

Osa-alue 1: Työelämä Euroopassa 

Työmarkkinat 

− Taattu perustulo (ryhmä 6, 1. sija) 
− Perhe- ja työelämän yhdistäminen (ryhmä 7, 5. sija) 
− Sosiaalinen oikeudenmukaisuus työmarkkinoilla (ryhmä 1, 5. sija) 
− Paikallisen talouden edistäminen keinona parantaa työllisyyttä (ryhmä 11, 4. sija) 
− Palkat (samasta työstä tai tehtävästä maksettavien palkkojen eriarvoisuus, 

oikeudenmukaiset palkat, kannustimet / työnteon tunnustaminen) (ryhmä 11, 3. sija) 
− Työ-, työttömyys- ja eläke-etuudet (yhtäläiset mahdollisuudet) (ryhmä 11, 2. sija) 
− Työehtoja ja palkkoja koskevat vähimmäisvaatimukset (ryhmä 13, 4. sija) 
− Painotus vahvemmalle taloudelle. Samat työehdot kaikille ja vakiomuotoiset 

sopimukset. Työolot ja palkkatasa-arvo eri työntekijöiden välillä (oikeus 
ammattiyhdistystoimintaan) (ryhmä 7, 4. sija) 

Nuoret ja työllisyys 

− Nuorison työmarkkinoiden edistäminen (ryhmä 3, 2. sija) 
− Miten toteuttaa välittömiä toimia koronaviruskriisin jälkeisen nuorisotyöttömyyden 

torjumiseksi? (ryhmä 10, 1. sija) 
− Siirtymä opinnoista työhön: helpotetaan työelämään siirtyvien tilannetta 

(ensimmäiset työpaikat) (ryhmä 11, 1. sija) 
− Koulutus: edistetään työn ja oppimisen yhdistämistä yhteistyössä yritysten kanssa 

(ryhmä 5, 4. sija) 
− Talous- ja rahoitusalan opetus kouluissa (ryhmä 8, 4. sija) 
− Nuorten eurooppalaisten ja muiden kuin eurooppalaisten työllisyys Euroopassa ja 

itsenäisen elämän aloittaminen (ryhmä 6, 3. sija) 
− Ammatillisen koulutuksen tukeminen (ryhmä 1, 4. sija) 

Digitalisaatio työelämässä 

− Digitaalinen työelämä (ryhmä 2, 3. sija) 
− Digitalisaatio ja työllisyys: sukupolvien välinen kuilu ja nopeat muutokset (ryhmä 9, 

4. sija) 
 

Osa-alue 2: Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 

Digitalisaation demokratisointi 

− Eettiset ohjeet tekoälyn käyttöä varten EU:ssa (ryhmä 2, 4. sija) 
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− Eettiset ja demokraattiset standardit, digitaalinen terveydenhuolto, oikeus olla 
tavoittamattomissa, verkkoalgoritmit (ryhmä 4, 1. sija) 

− Miten koulutuksen digitalisaatio tavoittaa koko Euroopan väestön? (ryhmä 10, 
5. sija) 

− Digitalisaation edistäminen koko koulutusjärjestelmässä, erityisesti lapsille (ryhmä 3, 
1. sija) 

− Valeuutisten ja disinformaation tunnistaminen ja seuranta (ryhmä 14, 3. sija) 
− Teknologia ihmisten palveluksessa (ryhmä 4, 5. sija) 

Kyberturvallisuus 

− Henkilötietojen suoja ja kyberturvallisuus (ryhmä 12, 1. sija) 
− Turvallisuus ja yksityisyyden suoja verkkoympäristössä (ryhmä 14, 1. sija) 
− Digitaalinen tietosuoja ja kyberuhat (ryhmä 4, 2. sija) 
− Verkkoturvallisuus (kyberhyökkäysten torjuminen) (ryhmä 14, 2. sija) 

Tietosuoja 

− Henkilötietojen suoja (ryhmä 2, 2. sija) 
− Tietosuoja – sääntely ja investoinnit tutkimukseen (ryhmä 9, 3. sija) 

Terve digitalisaatio 

− Teknologian vaikutus kansalaisten mielenterveyteen (ryhmä 12, 5. sija) 
 

Osa-alue 3: Oikeudenmukainen yhteiskunta 

Yhtäläiset oikeudet 

− Sukupuolten tasa-arvo (ryhmä 6, 2. sija) 
− Yhtäläiset oikeudet kaikissa jäsenvaltioissa (ryhmä 13, 1. sija) 
− Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: vastasyntyneiden oikeudet Euroopassa, tasa-

arvoinen elämä ilman eroja (enemmän toimivaltaa Euroopan parlamentille) (ryhmä 7, 
2. sija) 

Oikeudenmukaisuus 

− Käsitellään jo koulussa kulttuurieroja, jotka ovat tasa-arvoisemman ja erilaisuutta 
kunnioittavan yhteiskunnan esteenä (ryhmä 8, 3. sija) 

− Samanlaiset olosuhteet eurooppalaisille (ryhmä 6, 4. sija) 
− Koulutus Euroopassa: analysoidaan sitä, mikä on pielessä. Taloudellinen tuki köyhille 

nuorille, jotta he voivat jatkaa opintojaan (ryhmä 5, 1. sija) 
− Pienemmät tuloerot eniten ja vähiten ansaitsevien välillä (ryhmä 7, 5. sija) 
− Edistetään kaikkien yhtäläisiä mahdollisuuksia ottaen huomioon olemassa olevat 

erot (tehdään Euroopasta paikka, jossa kaikilla on mahdollisuus korottaa 
yhteiskunnallista asemaansa) (ryhmä 7, 3. sija) 

− Työolot ja palkkatasa-arvo eri työntekijöiden välillä (oikeus 
ammattiyhdistystoimintaan) (ryhmä 7, 5. sija) 



15 

Sosiaaliturva 

− Kohtuuhintaisten asuntojen ja vuokra-asuntojen saatavuus kaikkialla EU:ssa 
(ryhmä 13, 5. sija) 

− Taloudellinen tuki nuorille (ryhmä 3, 5. sija) 
− Autetaan pienituloisia perheitä, haavoittuvassa asemassa olevia perheitä sekä naisia, 

jotka huolehtivat lasten koulutuksesta ja työskentelevät (ryhmä 8, 2. sija) 

Mahdollisuus osallistua urheilutoimintaan 

− Edistetään perheiden urheilu- ja kulttuurimahdollisuuksia (osallistuminen) / 
edistetään kustannustehokasta tarjontaa heikommassa asemassa olevien ryhmien 
osallistamiseksi ja integroimiseksi / yksinkertaistetaan byrokratiaa kulttuurin ja 
urheilun (vapaaehtoisille) sidosryhmille / edistetään luottamustehtäviä (ryhmä 15, 
3. sija) 

− Euroopan on edistettävä urheilua, tarjottava tietoa ja annettava väestölle 
mahdollisuuksia urheiluun, koska se edistää sosiaalisia ja muita taitoja ja 
hyvinvointia. Terveys ja ravitsemus (ryhmä 5, 3. sija) 

 

Osa-alue 4: Oppiminen Euroopassa 

Eurooppalainen identiteetti 

− Edistetään yhteistä eurooppalaista identiteettiä yhteisen akateemisen ohjelman 
avulla (eri koulutustasoilla) ja yhteisen eurooppalaisen kulttuuriohjelman avulla 
(ryhmä 10, 5. sija) 

− Yhteiset eurooppalaiset arvot / määritetään identiteetti / edistetään keskinäistä 
ymmärrystä (ryhmä 15, 1. sija) 

− Eurooppalainen ulottuvuus koulutuksessa (Euroopan poliittisen järjestelmän 
ymmärtäminen) (ryhmä 15, 4. sija) 

− Miten kulttuuri voi tarjota vastauksen nationalismiin, mutta säilyttää 
ominaispiirteensä (ryhmä 5, 5. sija) 

Kulttuurivaihdot 

− Matalan kynnyksen vaihto-ohjelmat oppilaille (ryhmä 15, 5. sija) 
− Nuorten pakollinen yksivuotinen EU-vaihto-ohjelma (helpotuksia vähävaraisille 

perheille, jotta eurooppalaiset nuoret pääsevät vuodeksi ulkomaille) (ryhmä 10, 
3. sija) 

− Kielikoulutus Euroopassa vaihdon edistämiseksi: monikielisyys (ryhmä 5, 2. sija) 

Koulutuksen yhdenmukaistaminen 

− Päivitetään ja yhdenmukaistetaan oppimateriaaleja mukauttamalla ne uusimman 
sisällön mukaisiksi, myös digitaalisilla alustoilla (ryhmä 8, 1. sija) 

− Yhdenmukaistetaan koulutuspolkuja, ei pelkästään lopullisia tuloksia (ryhmä 8, 
5. sija) 

− Euroopan laajuiset koulutusstandardit (yliopistot; ammatillinen koulutus, alemman 
ja ylemmän perusasteen koulutus), koulutusjärjestelmän uudet prioriteetit (esim. 
digitalisaatio, kestävä koulutus) (ryhmä 15, 2. sija) 
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Digitaalinen koulutus 

− Digitaalinen koulutus (ryhmä 2, 1. sija) 
− Koulutus (ryhmä 4, 3. sija) 
− Verkkokoulutus ja -työ sekä vaikutukset yhteiskuntaan ja terveyteen (uhat) (ryhmä 9, 

5. sija) 
− Nuorten valmentaminen uuden teknologian käyttöön (lohkoketju, tekoäly) 

(ryhmä 12, 3. sija) 

Koulutuksen laatu, rahoitus ja saatavuus 

− Suuremmat investoinnit koulutukseen kaikilla tasoilla, mukaan lukien tutkimus- ja 
kehitystyö, koulutusalan ja muiden alojen tarpeiden mukaisesti (esim. kestävyys) 
(ryhmä 1, 3. sija) 

− Miten helpottaa pääsyä korkea-asteen koulutukseen EU:ssa? (ryhmä 10, 2. sija) 
− Koulutushankkeita kaikille (ryhmä 3, 3. sija) 
− Maksuton koulutus kaikkien ulottuville (ryhmä 1, 2. sija) 
− Korkealaatuinen (varhais)koulutus, jossa painotetaan sosiaalista 

oikeudenmukaisuutta (ryhmä 1, 1. sija) 
− Yhtäläiset oikeudet ja standardit koulutuksen alalla kaikille ikäryhmille EU:ssa 

(ryhmä 13, 2. sija) 

Ympäristökasvatus 

Ympäristönsuojelua koskeva koulutus EU:n tasolla (ryhmä 3, 4. sija) 
Ilmastonmuutoksen sisällyttäminen osaksi koulutusjärjestelmää (ryhmä 10, 4. sija) 
 

Osa-alue 5: Tulevaisuuden talous 

Innovointi ja Euroopan kilpailukyky 

− Euroopan kilpailukyky – Tutkimus (puolijohteet ja muut teknologiat, vihreä energia, 
avaruustutkimus) (ryhmä 9, 1. sija) 

− Innovointi Euroopan unionin teknologisen riippumattomuuden saavuttamiseksi 
(ryhmä 12, 4. sija) 

− Euroopan johtoasema ohjelmistojen ja laitteistojen alalla (ryhmä 14, 5. sija) 
− Vahvemmat yhteydet yliopistojen ja yritysten välillä (ryhmä 3, 5. sija) 

Kestävä talous 

− Ilmastonmuutos ja ympäristö. Älä vahingoita ympäristöä (ryhmä 7, 1. sija) 
− Ympäristöä kunnioittava talous (ryhmä 13, 3. sija) 
− Teknologian kehityksen vaikutus luonnonympäristöön (ryhmä 12, 2. sija) 
− Kestävyys (digitalisaatio) (ryhmä 2, 5. sija) 
− Digitalisaatio ja ilmasto (luonnonvarat) (ryhmä 4, 4. sija) 

Digitaalinen infrastruktuuri 

− Digitaalisen infrastruktuurin luominen (ryhmä 2, 5. sija) 
− Digitaali-infrastruktuurin puutteesta kärsivät alueet (ryhmä 4, 5. sija) 
− Sähköverkkojen saavutettavuus (ryhmä 14, 4. sija) 
− Infrastruktuurin valmius (autot jne.) (ryhmä 9, 2. sija) 
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Verot 

− Verotus ja verot (ryhmä 6, 5. sija) 
− Uusien yritysten perustamisen helppous (ei yrittäjyys) (ryhmä 11, 5. sija) 

Maatalous 

Vaikka useat osanottajat mainitsivat maatalouden tulevaisuuden visioiden yhteydessä, siitä 

ei keskusteltu myöhemmissä ryhmäkokouksissa. Tästä syystä keskustelunvetäjät eivät 

merkinneet muistiin maataloutta käsitteleviä alateemoja. Yksi osasanottaja totesi kuitenkin 

lopullisessa täysistunnossa maatalouden olevan tärkeä alateema. Osanottajien enemmistö 

hyväksyi sen, joten se lisättiin alateemojen luetteloon. 

 



 

Paneeli 1, istunto 1– 1 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Nuoriso, urheilu, kulttuuri ja koulutus / Digitalisaatio" 

Liite IV 

Täydellinen luettelo alaryhmien kannanotoista muistiinpanojen tekemiskielellä 

Huom.: Aiheita kuvaavat keskustelunvetäjien muistiinpanot. Keskustelunvetäjät tekivät muistiinpanoja omalla kielellään. 

Aihekokonaisuus I: "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys" 

Alkuperäinen kieli 

Ryhmä 1 

(englanti) 

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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Ryhmä 6 

(ranska) 

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 

Ryhmä 7 

(ranska) 

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.] 

Ryhmä 11 

(espanja) 

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. 

Ryhmä 13 

(englanti) 

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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Aihekokonaisuus II: "Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu" 

Alkuperäinen kieli 

Ryhmä 3 

(saksa) 

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 

Ryhmä 5 

(hollanti) 

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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Ryhmä 8 

(italia) 

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. 

Ryhmä 10 

(espanja) 

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. 

Ryhmä 15 

(saksa) 

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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Aihekokonaisuus III: "Digitalisaatio" 

Alkuperäinen kieli 

Ryhmä 2 

(saksa) 

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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Ryhmä 4 

(ranska) 

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 

Ryhmä 9 

(tšekki) 

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 

Ryhmä 12 

(puola) 

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 



 

Paneeli 1, istunto 1– 9 

Eurooppalainen kansalaispaneeli 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Nuoriso, urheilu, kulttuuri ja koulutus / Digitalisaatio" 

Ryhmä 14 

(romania) 

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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