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Konferencija dėl Europos ateities 

Ataskaita. 1-asis forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis 
teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, 
jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“ (1-oji sesija) 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 
darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“ 

 

1-oji sesija: 2021 m. rugsėjo 17–19 d., Strasbūras 

ES piliečių forumus Konferencijos dėl Europos ateities kontekste organizuoja Europos 
Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija. 

Šį dokumentą1 parengė svarstymų grupė, kurią sudaro agentūros „Missions Publiques“, 

Danijos technologijų valdybos, tinklo „Deliberativa“, instituto „Ifok“ ir bendrovės „Kantar“, 

atsakingų už metodiką ir forumų veiklos plėtojimą, atstovai. 1-asis forumas: „Tvirtesnė 
ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, 
kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“. 1-ajai sesijai bendrai vadovavo 

instituto „Ifok“ ir agentūros „Missions Publiques“ atstovai. 

 

Turinys 

1. Metodika 

2. ES piliečių forumo 1-osios sesijos kontekstas 

3. 1-asis forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 
darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė 
transformacija“. 1-oji sesija: ekspertų indėlis 

4. Pagrindiniai sesijos rezultatai 

 

Pirmojo iš keturių Konferencijos dėl Europos ateities ES piliečių forumų pirmoji sesija įvyko 
2021 m. rugsėjo 17–19 d. Europos Parlamento patalpose Strasbūre. Forumo dalyvius 
pasveikino bendrapirmininkis Europos Parlamento narys Guy Verhofstadtas. Šis forumas 
skirtas šioms temoms: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 
                                                
1 Atsakomybės ribojimo pareiškimas: už šią ataskaitą atsakingi tik jos autoriai. Joje neatspindima ES institucijų 
nuomonė. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=en
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=lt
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darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“. 
Jame aptariama mūsų ekonomikos ir darbo vietų ateitis, ypač po pandemijos, tinkamai 
atsižvelgiant į susijusius socialinio teisingumo klausimus. Jame taip pat nagrinėjamos 
skaitmeninės transformacijos galimybės ir iššūkiai – tai viena iš svarbiausių į ateitį 
orientuotų diskutuojamų temų. Forume nagrinėjamas ir klausimas dėl Europos ateities 
jaunimo, sporto, kultūros ir švietimo srityse. 
  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy?locale=lt
https://futureu.europa.eu/processes/Education
https://futureu.europa.eu/processes/Digital
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1. Metodika 

Per 1-ąją sesiją diskusijos ir bendras darbas vyko dviem formatais: 

● pogrupiuose, kuriuos sudarė dvylika–keturiolika piliečių. Kiekviename pogrupyje 
buvo kalbama nuo keturių iki penkių kalbų ir kiekvienas pilietis galėjo kalbėti savo 
kalba. Pogrupių darbui vadovavo profesionalūs moderatoriai, kuriuos atrinko išorės 
paslaugų teikėjų konsorciumas; 

● plenarinėse sesijose, kuriose dalyvavo visi dalyviai. Plenarinėms sesijoms vadovavo 
du pagrindiniai moderatoriai. 

Išsami 1-osios sesijos etapų ir svarbiausių įvykių apžvalga pateikta šio dokumento I priede. 

 

2. ES piliečių forumo 1-osios sesijos kontekstas 

ES piliečių forumai yra itin svarbus Konferencijos dėl Europos ateities elementas. Keturi ES 
piliečių forumai organizuojami tam, kad piliečiai galėtų kartu apmąstyti, kokios ateities jie 
nori Europos Sąjungai: 

● kiekviename iš 4 forumų dalyvauja po 200 atsitiktiniu būdu atrinktų ES piliečių iš 
27 valstybių narių; 

 

● juose atspindima ES įvairovė: geografinė kilmė (šalys, miesto / kaimo vietovės), lytis, 
amžius, socioekonominės aplinkybės ir išsilavinimo lygis; 

 

● kiekviename forume dalyvauja bent po vieną pilietį ir vieną pilietę iš kiekvienos 
valstybės narės; 

 

● kiekvieno forumo trečdalį sudaro jaunimas (16–25 m. amžiaus asmenys). Sukurta 
speciali sąsaja tarp šios jaunimo grupės ir Europos jaunimo renginio. 

1-asis forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo 
vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“. 

2-asis forumas: „Europos demokratija / vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas“. 

3-iasis forumas: „Klimato kaita ir aplinka / sveikata“. 

4-asis forumas: „ES pasaulyje / migracija“. 

Po 20 atstovų iš kiekvieno ES piliečių forumo, iš kurių bent trečdalis turi būti jaunesni nei 
25 metų asmenys, dalyvauja Konferencijos plenarinėse sesijose, pristato savo diskusijų 
rezultatus ir aptaria jose parengtas rekomendacijas su kitais dalyviais. Forumuose 
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atsižvelgiama į Konferencijos metu daugiakalbėje skaitmeninėje platformoje surinktus 
teikinius – jie suteikia medžiagos Konferencijos plenarinei sesijai, nes juose parengiamos 
rekomendacijos, kurias Sąjunga turėtų įgyvendinti. 

 

3. 1-asis forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 

darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė 
transformacija“. 1-oji sesija: ekspertų indėlis ir daugiakalbės skaitmeninės platformos 
indėlis 

Norėdamas paremti diskusijas ir bendrą darbą, Bendras Konferencijos sekretoriatas 

Konferencijos vykdomosios valdybos bendrapirmininkių vardu pakvietė į pirmąją šio forumo 
sesiją septynis pripažintus ekspertus. Ekspertai apžvelgė svarbiausius su bendra tema 
susijusius aspektus, taip pat pagrindinius dabartinius ir ateities iššūkius ES, susijusius su 
trimis forumo teminių sričių blokais: tvirtesne ekonomika, didesniu socialiniu teisingumu ir 

aktyvesniu darbo vietų kūrimu / švietimu, kultūra, jaunimu ir sportu / skaitmenine 

transformacija. Forumo dalyviai taip pat gavo atitinkamas daugiakalbės skaitmeninės 
platformos pirmosios tarpinės ataskaitos dalis ir joje pateiktus idėjų žemėlapius. 

 

1-ojo teminio bloko „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis 
darbo vietų kūrimas“ ekspertai: 

● Lucas Guttenberg: Instituto Jacques Delors (Berlynas) vyresnysis mokslo darbuotojas 

ir mokslinių tyrimų vadovo pavaduotojas. Jis vadovauja mokslinių tyrimų grupei, 
kurios darbo sritys – Europos pinigų sąjunga, bendroji rinka, socialinė Europa ir 
skaitmeninimas; 

● Dorota Szelewa: Dublino universiteto koledžo (Airija) Socialinės politikos, socialinio 
darbo ir socialinio teisingumo fakulteto socialinio teisingumo asistuojanti profesorė. 

 

2-ojo teminio bloko „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ ekspertai: 

● Louis Godart: archeologas, Mikėnų kultūros archeologijos ir filologijos specialistas; 
● Pedro Nuno Teixeira: Aukštojo mokslo politikos mokslinių tyrimų centro (CIPES) 

direktorius, Porto universiteto Ekonomikos fakulteto asistuojantis profesorius, 

aukštojo mokslo ekspertas. Nuo 2016 m. balandžio mėn. – Portugalijos prezidento 

patarėjas aukštojo mokslo ir mokslo klausimais; 

● Eva Jacomet: idėjų kalvės „Sport et Citoyenneté“ projektų vadovė. 
 

3-iojo teminio bloko „Skaitmeninė transformacija“ ekspertai: 

● Pierre-Alexandre Balland: Utrechto universiteto profesorius; 

● Francesca Bria: Italijos inovacijų fondo pirmininkė. 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
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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Plenarinių sesijų vaizdo įrašus galima rasti čia: 

● 2021 m. rugsėjo 17 d. plenarinė sesija ir bendrapirmininkio Europos Parlamento 
nario Guy Verhofstadto, sveikinimo kalba; 

● 2021 m. rugsėjo 18 d. plenarinė sesija ir ekspertų nuomonės; 

● 2021 m. rugsėjo 19 d. plenarinė sesija ir pirmas pranešimas apie kryptis; 

● 2021 m. rugsėjo 19 d. plenarinė sesija, galutinai patvirtinamos kryptys ir atrenkama 

20 atstovų. 

 

4. Pagrindiniai sesijos rezultatai 

1-osios sesijos pabaigoje šiame forume dalyvaujantys piliečiai patvirtino penkias darbo 
kryptis, remdamiesi savo pasiūlytomis ir aptartomis temomis, susijusiomis su bendra temine 
sritimi „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų 
kūrimas / švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“, kurias jie 

išdėstė prioriteto tvarka. Toliau pateiktoje lentelėje matomos šios penkios kryptys ir 
atitinkamos teminės grupės, įtrauktos į kiekvieną kryptį: 

 

 

 

 

 

 

 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435?lg=LT
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
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Priedai 

I priedas 

1-osios sesijos apžvalga 

1-oji sesija: atskirų etapų logika 

Visų keturių ES piliečių forumų 1-ąją sesiją sudaro šie etapai: 

· 1 etapas. Dalijimasis mintimis apie tai, ką Europos Sąjunga reiškia piliečiams, ir ES 
ateities vizijų kūrimas 

Prieš kurdami asmenines ES ateities iki 2050 m. vizijas, piliečiai pirmiausia aptarė, ką 
Europos Sąjunga šiuo metu jiems reiškia kasdieniame gyvenime ir kaip jie yra susiję su ES. 

· 2 etapas. Temų, susijusių su bendra forumo temine sritimi, siūlymas ir išdėstymas 
prioriteto tvarka 

Pasinaudodami savo pačių patirtimi ir žiniomis, taip pat ekspertų nuomonėmis, piliečiai 
nustatė temas, susijusias su bendra forumo temine sritimi, ir išdėstė jas prioriteto tvarka. 
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2021 9 17, penktadienis 

Plenarinė sesija 

Tikslas: pasveikinti piliečius prisijungus; paaiškinti, kokie klausimai keliami konferencijoje, 

ir ką reiškia trys „P“ (angl. platform, panel, plenary – platforma, forumas, plenarinė sesija); 

pristatyti savaitgalio darbotvarkę. 

Bendrapirmininkio Guy Verhofstadto kalba. 

Pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai susipažįsta vieni su kitais ir dalijasi mintimis apie tai, ką ES šiuo metu jiems 

reiškia ir kaip jie su ja yra susiję kasdieniame gyvenime. 

 

 

2021 9 18, šeštadienis 

1-ojo pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai kalbėjosi apie savo ateitį ir kūrė ES ateities vizijas. 

1-oji plenarinė sesija 

Tikslas: ekspertai dalijosi nuomonėmis dėl šių teminių blokų: „Tvirtesnė ekonomika, 

didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / švietimas, kultūra, 

jaunimas ir sportas / skaitmeninė transformacija“. Buvo apibūdinti pagrindiniai teikiniai iš 

daugiakalbės skaitmeninės platformos ir ekspertai pateikė pastabų dėl atitinkamų idėjų 

žemėlapių, pateiktų pirmojoje daugiakalbės skaitmeninės platformos tarpinėje 

ataskaitoje. 

2-ojo pogrupio darbas 

Tikslas: piliečiai siūlė temas, kurios jiems atėjo į galvą mąstant apie didesnį teminį bloką, 
svarstomą jų pogrupyje. Kiekvienas pogrupis prioriteto tvarka išdėstė penkias temas ir 
aptarė iššūkius bei klausimus, kurių gali kilti išsamiau nagrinėjant šias penkias temas 2-

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210432?lg=LT
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ojoje sesijoje. 

 

2021 9 19, sekmadienis 

1-oji plenarinė sesija 

Tikslas: moderatorių grupė paaiškino krypčių grupavimo procesą ir pristatė penkias 

siūlomas kryptis. 

Pogrupio darbas 

Tikslas: moderatorių grupė surinko piliečių atsiliepimus apie kryptis; piliečiai ėmėsi jas 

svarstyti ir pateikė pasiūlymų dėl pakeitimų. 

2-oji plenarinė sesija 

1 tikslas: moderatorių grupė pasidalijo informacija apie siūlomus krypčių pakeitimus; 

piliečiai bendrai patvirtino pakeitimus ir galutines penkias kryptis; moderatorių grupė 

paaiškino tolesnius veiksmus. 

2 tikslas: forumo atstovai buvo atrinkti iš tų, kurie pasisiūlė atstovauti forumui 

Konferencijos plenarinėje sesijoje. Buvo 78 kandidatai, iš jų atrinkta 20. 
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II priedas 

Kaip rengiamos kryptys? 

Rengiant kryptis siekiama nustatyti darbo kryptis pagal įvairias forumų dalyvių pasiūlytas 
temas, kad kitose forumų sesijose būtų galima racionalizuoti ir paskirstyti darbą tarp forumų 
pogrupių. Tai kartotinis procesas: jo pradžioje iškeliamos įvairios temos, o pabaigoje 
patvirtinamos galutinės darbo kryptys. Jį šešiais etapais vykdė redakcinė grupė, o piliečiai 
patvirtino galutines darbo kryptis. Redakcinę grupę sudaro išorės paslaugų teikėjų 
konsorciumo, su kurio Komisija sudarė sutartį dėl forumų organizavimo, nariai. Bendras 
Konferencijos sekretoriatas prižiūrėjo proceso struktūrą ir organizavimą. 

 

1. Forumų dalyviai siūlė konkrečias temas aptariant jas pogrupiuose, o moderatoriai jas 

pasižymėjo. Kiekvienas pilietis galėjo siūlyti jam svarbias temas (priskiriamas 
bendriems forumo teminiams blokams). Visos temos buvo automatiškai verčiamos į 
anglų kalbą, o moderatorius tikrino, ar vertimas atitinka piliečio pasiūlytos temos 
prasmę. 

2. Po to, kai temos buvo konsoliduotos, kitoje pogrupio sesijoje jos buvo išdėstytos 
prioriteto tvarka. Kiekvienas pilietis turėjo ne daugiau kaip 15 balų, kuriuos galėjo 
paskirstyti pirmumo tvarka. Temai, kuriai buvo teikiama didžiausia pirmenybė, buvo 
skiriami penki balai, antrai pagal svarbą temai – keturi balai ir t. t. Šiuo tikslu piliečiai 
naudojo išdėstymo prioriteto tvarka lenteles (kaip anoniminius balsavimo 
biuletenius). 

3. Moderatorius kartu su piliečiais suskaičiavo visų temų balus ir pagal juos sureitingavo 
temas. Galutinis reitingas buvo rodomas ekrane ir perduotas redakcinei grupei. 
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4. Tada grupavimui buvo naudojamos penkios geriausiai įvertintos kiekvieno pogrupio 
temos (arba daugiau temų, jei 5 balai buvo skirti kelioms temoms). Visuose 

pogrupiuose redakcinė grupė peržvelgė temas ir nustatė, kurios iš jų yra panašios 
arba tarpusavyje susijusios. Panašios ir susijusios temos buvo suskirstytos į temines 
grupes, kurios buvo pažymėtos spalva ir (arba) kurioms buvo duotas laikinas 

pavadinimas. 

5. Kitame etape visos šios grupės buvo suskirstytos į skirtingas, tačiau nuoseklias (ne 
daugiau kaip penkias) darbo kryptis. Kiekviena kryptis buvo pavadinta atsižvelgiant į 
pagrindines jai priskirtas grupes ir temas. Buvo siekiama vartoti piliečių jau pasiūlytus 
žodžius ir taip siūlyti ne techninio pobūdžio pavadinimus, kurie forumų dalyviams 
skambėtų prasmingiau. 

6. Tada redakcinė grupė plenarinėje sesijoje ir pogrupiuose pristatė siūlomas kryptis. 
Piliečiai galėjo patikrinti, ar į jų pogrupio temas buvo tinkamai atsižvelgta, ir galėjo 
paprašyti padaryti pakeitimų, susijusių su ženklinimu, grupavimu ir galimais 
papildymais. Jei pogrupiuose tie pakeitimai buvo patvirtinti, jie buvo įtraukti į 
siūlomas kryptis. Galutiniame etape suskirstymas pagal kryptis buvo dar kartą 
pristatytas plenarinėje sesijoje ir vieningai patvirtintas. Prieš šį galutinį patvirtinimą 
piliečiai plenarinėje sesijoje vis dar turėjo galimybę padaryti nedidelių pakeitimų (jie 
taip pat turėjo būti patvirtinti plenarinėje sesijoje). 
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III priedas 

Išsamus krypčių, potemių ir teikinių sąrašas remiantis pogrupiuose 
piliečių sudarytu reitingu 

1 kryptis. Darbas Europoje 

Darbo rinka 

- Garantuotos visuotinės bazinės pajamos (6 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos derinimas (7 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- socialinio teisingumo darbo rinkoje užtikrinimas (1 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- parama vietos ekonomikai, kad būtų skatinamas užimtumas (11 pogrupis, 4 reitingo 

vieta); 
- atlyginimai (darbo užmokesčio už tą patį darbą ar pareigas nelygybė, deramas darbo 

užmokestis, paskatos / darbo pripažinimas) (11 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
- galimybė įsidarbinti, bedarbio pašalpos ir pensijų išmokos (lygios galimybės) 

(11 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- darbo sąlygų ir išmokų / darbo užmokesčio minimaliųjų standartų užtikrinimas 

(13 pogrupis, 4 reitingo vieta); 
- dėmesys stipresnei ekonomikai. Visų darbo sąlygų ir darbo sutarčių suvienodinimas. 

Darbo sąlygos ir vienodas darbo užmokestis įvairiems darbuotojams (teisė burtis į 
profesines sąjungas) (7 pogrupis, 4 reitingo vieta). 

Jaunimas ir užimtumas 

- Jaunimo darbo rinkos skatinimas (3 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- kaip nedelsiant įgyvendinti priemones, skirtas kovai su jaunimo nedarbu po COVID-

19 pandemijos? (10 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- perėjimas nuo studijų prie darbo: padėti žmonėms, įsiliejantiems į darbo rinką 

(pirmasis darbas), įgyti patirties (11 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- švietimas: darbo ir mokymosi derinimo skatinimas bendradarbiaujant su įmonėmis 

(5 pogrupis, 4 reitingo vieta); 
- ekonomikos ir finansų mokymas mokyklose (8 pogrupis, 4 reitingo vieta); 
- jaunų europiečių ir ne europiečių užimtumas ES ir savarankiško gyvenimo pradžia 

(6 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
- parama profesiniam rengimui (1 pogrupis, 4 reitingo vieta). 

Skaitmenizacija darbe 

- Skaitmenizuotas darbo pasaulis (2 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
- skaitmenizacija ir užimtumas: didžiuliai kartų skirtumai ir greiti pokyčiai (9 pogrupis, 

4 reitingo vieta). 

2 kryptis. Etiška ir saugi skaitmeninė transformacija 

Skaitmeninimo demokratizavimas 

- ES skirtos dirbtinio intelekto naudojimo etikos gairės (2 pogrupis, 4 reitingo vieta); 
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- etiniai ir demokratiniai standartai, skaitmenos naudojimo sveikata, teisė atsijungti, 
interneto algoritmai (4 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- kaip užtikrinti, kad švietimo skaitmenizacija pasiektų visus ES gyventojus? 
(10 pogrupis, 5 reitingo vieta); 

- skaitmenizacijos skatinimas visoje švietimo, ypač vaikų, sistemoje (3 pogrupis, 
1 reitingo vieta); 

- melagingų naujienų ir klaidingos informacijos nustatymas ir stebėsena (14 pogrupis, 
3 reitingo vieta); 

- žmonėms tarnaujančios technologijos (4 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

Kibernetinis saugumas 

- Asmens duomenų apsauga ir kibernetinis saugumas (12 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- saugumas ir privatumas interneto aplinkoje (14 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- skaitmeninis saugumas ir kibernetinės grėsmės (4 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- saugumas internete (kova su kibernetiniais išpuoliais) (14 pogrupis, 2 reitingo vieta). 

Duomenų apsauga 

- Asmens duomenų apsauga (2 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- duomenų apsauga: reguliavimas ir investicijos į mokslinius tyrimus (9 pogrupis, 

3 reitingo vieta). 

Sveikatai nekenkianti skaitmenizacija 

- Technologijų įtaka piliečių psichikos sveikatai (12 pogrupis, 5 reitingo vieta). 
 

3 kryptis. Teisinga visuomenė 

Lygios teisės 

- Lyčių lygybė (6 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- lygios teisės visose valstybėse narėse (13 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- socialinis teisingumas: naujagimių teisės ES, lygios galimybės gyvenime visiems be 

išimčių (suteikti daugiau galių Europos Parlamentui) (7 pogrupis, 2 reitingo vieta). 

Teisingumas 

- Kultūrinių kliūčių mažinimas, kad visuomenėje būtų geriau užtikrinama lygybė ir būtų 
ugdoma pagarba kitoniškumui jau nuo mokyklos suolo (8 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- panašios sąlygos europiečiams (6 pogrupis, 4 reitingo vieta); 
- švietimas ES: trūkumų nagrinėjimas. Finansinė parama neturtingiems jaunuoliams, 

kad jie galėtų toliau mokytis (5 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- skirtumo tarp didžiausių ir mažiausių pajamų mažinimas (7 pogrupis, 5 reitingo 

vieta); 
- lygių galimybių visiems skatinimas atsižvelgiant į esamus skirtumus (kad Europa 

visiems žmonėms taptų socialiniu liftu) (7 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
- darbo sąlygos ir vienodas darbo užmokestis įvairiems darbuotojams (teisė burtis į 

profesines sąjungas) (7 pogrupis, 5 reitingo vieta). 
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Socialinė apsauga 
- Įperkamo būsto ir nuomojamo turto prieinamumas visoje ES (13 pogrupis, 5 reitingo 

vieta); 
- finansinė pagalba jaunimui (3 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- pagalba mažiau pasiturinčioms pažeidžiamoms šeimoms ir moterims, kurios 

nusprendžia ir rūpintis vaikų auklėjimu, ir dirbti (8 pogrupis, 2 reitingo vieta). 

Galimybės sportuoti 
- Sporto ir kultūros galimybių šeimoms (jų dalyvavimo) skatinimas / nebrangių 

kokybiškų pasiūlymų, skirtų palankių sąlygų neturinčių grupių įtraukčiai ir integracijai, 
propagavimas / biurokratinės naštos (savanoriškiems) kultūros ir sporto sričių 
suinteresuotiesiems subjektams mažinimas / savanoriavimo skatinimas (15 pogrupis, 
3 reitingo vieta); 

- ES turi propaguoti sportą, teikti apie jį informacijos ir suteikti gyventojams galimybių 
sportuoti, nes tai skatina socialinius ir kitus įgūdžius bei gerovę. Taip pat reikia skirti 
dėmesio sveikatai ir mitybai (5 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

 
4 kryptis. Mokymasis ES 

Europinė tapatybė 

- Bendros europinės tapatybės skatinimas įgyvendinant bendrą akademinę programą 
(įvairiais švietimo lygmenimis) ir bendrą Europos kultūros programą (10 pogrupis, 
5 reitingo vieta); 

- bendrų europinių vertybių nustatymas / tapatybės apibrėžimas / tarpusavio 
supratimo skatinimas (15 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- europinio aspekto integravimas į švietimą (aiškinti apie politinę Europos sistemą) 
(15 pogrupis, 4 reitingo vieta); 

- kaip kultūra galėtų tapti atsvara nacionalizmui, kartu išlaikant kultūrinį individualumą 
(5 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

Kultūriniai mainai 
- Mokinių mainų programos, kuriose būtų nesudėtinga dalyvauti (15 pogrupis, 

5 reitingo vieta); 
- ES privaloma 1 metų trukmės jaunimo mainų programa (pagalba mažiau išteklių 

turinčioms šeimoms, kad jaunieji europiečiai galėtų metus praleisti užsienyje) 
(10 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- kalbų mokymas ES siekiant skatinti mainus: daugiakalbystė (5 pogrupis, 2 reitingo 
vieta). 

Švietimo derinimas 

- Modernizuoti ir suvienodinti mokomąją medžiagą pritaikant ją prie naujausio turinio 
net ir skaitmeninėse platformose (8 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- suderinti ir suvienodinti mokymo kryptis, o ne tik galutinius rezultatus (8 pogrupis, 
5 reitingo vieta); 

- Europos lygmens švietimo standartų (ne tik aukštojo mokslo; profesinio rengimo, 
pradinio ir vidurinio ugdymo) nustatymas, naujų švietimo sistemos prioritetų (pvz., 
skaitmenizacija, tvarus švietimas) nustatymas (15 pogrupis, 2 reitingo vieta). 
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Skaitmeninis švietimas 
- Skaitmeninis švietimas (2 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- švietimas ir mokymas (4 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
- švietimas ir darbas internetu ir poveikis visuomenei bei sveikatai (rizika, su kuria teks 

susidurti) (9 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- jaunimo parengimas naudotis naujomis technologijomis (blokų grandinės, dirbtinis 

intelektas) (12 pogrupis, 3 reitingo vieta). 

Kokybė, finansavimas ir galimybės gauti išsilavinimą 
- Didesnės investicijos į švietimą visais lygmenimis, įskaitant mokslinius tyrimus ir 

plėtrą, – tai atspindėtų švietimo srities poreikius ir poreikius kitose srityse (pvz., 
tvarumo) (1 pogrupis, 3 reitingo vieta); 

- kaip ekonomiškai palengvinti aukštojo mokslo prieinamumą ES? (10 pogrupis, 
2 reitingo vieta); 

- švietimo projektai visiems (3 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
- nemokamo ir prieinamo švietimo užtikrinimas visiems (1 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- kokybiškas (ankstyvasis) ugdymas, orientuojamas į socialinį teisingumą (1 pogrupis, 

1 reitingo vieta); 
- vienodos teisės į išsilavinimą ir vienodi išsilavinimo standartai visų amžiaus grupių 

asmenims visoje ES (13 pogrupis, 2 reitingo vieta). 

Aplinkosauginis švietimas 
Švietimas aplinkos apsaugos klausimais ES lygmeniu (3 pogrupis, 4 reitingo vieta); 
kaip klimato kaitos temą įtraukti į švietimo sistemą? (10 pogrupis, 4 reitingo vieta). 
 

5 kryptis. Ekonomika ateičiai 

Inovacijos ir ES konkurencingumas 

- ES konkurencingumas. Moksliniai tyrimai (puslaidininkiai ir kitos technologijos, žalioji 
energija, kosmoso tyrinėjimas) (9 pogrupis, 1 reitingo vieta); 

- inovacijos siekiant Europos Sąjungos technologinio suverenumo (12 pogrupis, 
4 reitingo vieta); 

- ES lyderystė programinės ir aparatinės įrangos srityse (14 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- stipresni universitetų ir įmonių ryšiai (3 pogrupis, 5 reitingo vieta). 

Tvari ekonomika 

- Klimato kaita ir ekonomika. Nekenkti aplinkai (7 pogrupis, 1 reitingo vieta); 
- užtikrinti, kad ekonomika tausotų aplinką (13 pogrupis, 3 reitingo vieta); 
- technologinės plėtros poveikis gamtinei aplinkai (12 pogrupis, 2 reitingo vieta); 
- tvarumas (skaitmeninė transformacija) (2 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- skaitmenizacija ir klimatas (ištekliai) (4 pogrupis, 4 reitingo vieta). 

Skaitmeninė infrastruktūra 

- Skaitmeninės infrastruktūros kūrimas (2 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- skaitmeninės „dykumos“ (4 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- prieiga prie elektroninių ryšių tinklų (14 pogrupis, 4 reitingo vieta); 
- infrastruktūros parengtis (automobilių pramonė ir kt.) (9 pogrupis, 2 reitingo vieta). 
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Mokesčiai 
- Apmokestinimas ir mokesčiai (6 pogrupis, 5 reitingo vieta); 
- palankių sąlygų naujoms (nekomercinio pobūdžio) įmonėms steigti sudarymas 

(11 pogrupis, 5 kategorija). 

Žemės ūkis 

Nors žemės ūkis buvo viena iš temų, kurias keli dalyviai siūlė vizijos kūrimo procese, vėliau 
grupėse jis nebuvo aptariamas. Todėl moderatoriai neišskyrė jokių su žemės ūkiu susijusių 
potemių. Tačiau vienas iš dalyvių potemę „Žemės ūkis“ įtraukė į galutinę plenarinę sesiją 
kaip svarbią temą. Tam pritarė dauguma piliečių, todėl žemės ūkis buvo įtrauktas į potemių 
sąrašą. 

 



 

1-ojo forumo 1-oji sesija - 18 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ 

IV priedas 

Išsamus pogrupiuose pateiktų teikinių sąrašas originalo kalba 

NB. Moderatorių užrašai apie temas. Kiekvienas moderatorius rašė savo kalba. 

I teminis blokas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas“ 

Originalo kalba 

1 grupė 
(anglų k.) 

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 



 

1-ojo forumo 1-oji sesija - 19 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ 

6 grupė 
(prancūzų k.) 

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 

7 grupė 
(prancūzų k.) 

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) 



 

1-ojo forumo 1-oji sesija - 20 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ 

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.] 

11 grupė 
(ispanų k.) 

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. 

13 grupė 
(anglų k.) 

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 



 

1-ojo forumo 1-oji sesija - 21 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ 

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 

 

  



 

1-ojo forumo 1-oji sesija - 22 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ 

II teminis blokas: „Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas“ 

Originalo kalba 

3 grupė 
(vokiečių k.) 

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 

5 grupė 
(nyderlandų k.) 

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.  



 

1-ojo forumo 1-oji sesija - 23 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ 

8 grupė 

 (italų k.) 

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. 

10 grupė 
(ispanų k.) 

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. 

15 grupė 
(vokiečių k.) 

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 



 

1-ojo forumo 1-oji sesija - 24 

1-asis ES piliečių forumas: „Tvirtesnė ekonomika, didesnis socialinis teisingumas ir aktyvesnis darbo vietų kūrimas / jaunimas, sportas, kultūra ir švietimas / skaitmeninė transformacija“ 

 

III teminis blokas: „Skaitmeninė transformacija“ 

Originalo kalba 

2 grupė 
(vokiečių k.) 

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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4 grupė 
(prancūzų k.) 

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 

9 grupė  
(čekų k.) 

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 

12 grupė 
(lenkų k.) 

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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14 grupė 
(rumunų k.) 

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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