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komissio järjestävät eurooppalaisia kansalaispaneeleja. 

Tämän asiakirjan on laatinut1 työryhmä, jonka jäseninä ovat Missions Publiques, Tanskan 

teknologialautakunta, Deliberativa, ifok ja Kantar. Työryhmä vastaa paneelien 

työskentelymenetelmistä ja toteuttamisesta. Paneeli 1: "Vahvempi talous, sosiaalinen 

oikeudenmukaisuus ja työpaikat / Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / Digitalisaatio" 
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1 Vastuuvapauslauseke: Laatijat ovat yksin vastuussa tästä raportista, eikä se ilmennä EU:n 
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1. Yhteenveto toisesta istunnosta 

Noin 200 satunnaisesti valittua Euroopan kansalaista eri taustoista ja eri puolilta EU:ta kokoontui  

5.–7. marraskuuta 2021 toisen kerran – tällä kertaa verkossa – keskustelemaan aiheesta "Vahvempi 

talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työpaikat / koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu / 

digitalisaatio" jatkona ensimmäisen istunnon keskusteluille. Ensimmäisessä istunnossaan kansalaiset 

olivat tuoneet esiin noin 75 aihetta, jotka liittyivät heidän paneelinsa yleisaiheeseen. Aiheet jaettiin 

viiteen osa-alueeseen, jotka koostuivat useista alateemoista [ks. ensimmäisen istunnon raportti] 

Paneelin esiin tuomat aiheet muodostivat perustan kansalaisten toisen istunnon työlle. 

 

 Osa-alue 1: Työelämä Euroopassa 

 Osa-alue 2: Tulevaisuuden talous 

 Osa-alue 3: Oikeudenmukainen yhteiskunta 

 Osa-alue 4: Oppiminen Euroopassa 

 Osa-alue 5: Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 

 

 

Toisessa istunnossaan he laativat "suuntaviivat" kullekin viidelle osa-alueelle, jotka he olivat 

määritelleet ensimmäisessä istunnossaan, voidakseen laatia konkreettisia suosituksia kolmannessa 

istunnossaan. 

 

Kansalaiset aloittivat tunnistamalla heille osoitettuihin aiheisiin liittyviä kysymyksiä ja 

keskustelemalla niistä asiantuntijoiden ja heidän aihetta koskevien panostensa tuella sekä oman 

tietämyksensä ja kokemustensa ja toisen istunnon aikana käytyjen keskustelujen pohjalta. 

Kysymykset määriteltiin ratkaisua vaativiksi ongelmiksi tai muutosta edellyttäviksi tilanteiksi 

(esimerkki paneelin 1 kysymyksistä: "Kansalaisilla ei ole pääsyä heidän itsensä luovuttamiin tietoihin 

eikä mahdollisuutta valvoa niitä"). 

 

Kansalaiset käsittelivät näitä kysymyksiä laatimalla suuntaviivoja. Suuntaviivat ovat ensimmäinen 

askel laadittaessa suosituksia, jotka ovat kolmannen istunnon tavoite (esimerkki paneelin 1 

suuntaviivoista: "Luodaan helposti kansalaisten saatavilla oleva EU:n elin, joka edellyttää avoimuutta 

ja tarjoaa EU:n jäsenmaille yhteiset normit"). 

 

Lisäksi kansalaisia pyydettiin muotoilemaan suuntaviivoille perustelut, joiden perusteella he 

katsovat, että näillä suuntaviivoilla voidaan käsitellä kysymyksiä asianmukaisesti (esimerkki paneelin 

1 perusteluista: "Se toimii vertailukohtana kansalaisille ja helpottaa kansalaisten mahdollisuuksia 

valvoa tietojaan paremmin"). 

Keskustelut ja kollektiivinen työ toteutettiin kolmessa muodossa: 

 Alaryhmissä. Kukin 15 alaryhmästä koostui 12–14 kansalaisesta. Kussakin alaryhmässä 

puhuttiin neljästä viiteen kieltä, ja jokainen kansalainen sai puhua omalla kielellään tai jollain 

muulla itselleen sopivalla kielellä. Jokaisessa alaryhmässä oli keskustelunvetäjänä 

ammattilainen ulkoisten palveluntarjoajien yhteenliittymästä. 

 Osa-alueiden täysistunnoissa. Osa-alueiden täysistunnoissa kokoontui kolme alaryhmää, 

jotka toimivat samalla osa-alueella. Viittä täysistuntoa ohjasivat ammattivetäjät. 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanc5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b2e86523345f6fa89603ed1427e6bfede84e7266/Panel%201%20session%201%20Report_FINAL.pdf


 Täysistunnossa, paneelin kaikkien jäsenten kanssa. Täysistuntoja johti kaksi päävetäjää 

yhteenliittymästä. 

 

Täysistuntojen videotallenteet löytyvät täältä: 

 Täysistunto 5. marraskuuta 2021, johon sisältyy tervetuliaispuhe, esityslista ja konferenssin 

täysistuntolähettiläiden raportti. 

 

2. Taustaa: eurooppalaisen kansalaispaneeliprosessin toinen istunto 

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat tärkeä osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Niitä 

järjestetään neljä, ja kansalaiset voivat niissä yhdessä pohtia, minkälaisen tulevaisuuden he haluavat 

Euroopan unionille. 

 Paneeleja on neljä, ja niissä kussakin on 200 satunnaisesti valittua Euroopan kansalaista 

kaikista 27 jäsenmaasta. 

 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 jäsenmaasta. 

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

linkitetty myös Euroopan nuorisotapahtumaan. 

Kukin paneeli kokoontuu kolme kertaa syyskuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana. 

Ensimmäinen istunto pidettiin Strasbourgissa Euroopan parlamentin tiloissa. Toinen istunto pidettiin 

verkossa. Kansalaiset, keskustelun vetäjät, neuvojat ja asiantuntijat käyttivät verkkotyökalu 

Interactiota, joka mahdollistaa monikieliset kokoukset ja simultaanitulkkauksen 24 kielellä. 

Ensimmäisen istunnon tarkoituksena oli vision rakentaminen, asialistan laatiminen ja kysymysten 

tärkeysjärjestykseen laittaminen, kun taas toisen istunnon tavoitteena oli aiheeseen perehtyminen 

ja suuntaviivojen laatiminen. Toisen istunnon avajaistäysistunnossa 20:tä kunkin paneelin edustajaa 

pyydettiin käyttämään puheenvuoro ja antamaan paneelin muille jäsenille palautetta konferenssin 

ensimmäisestä täysistunnosta, johon he osallistuivat 22.–23. lokakuuta 2021 [lisätietoja konferenssin 

täysistunnosta on liitteessä III]. Puheenvuorojen jälkeen oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Asiantuntijoiden panos ja faktantarkistus 

https://multimedia.europarl.europa.eu/de/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panels-session-2-stronger-economy-social-justice-jo_20211105-1700-SPECIAL-OTHER_vd


Konferenssin yhteinen sihteeristö kutsui 31 asiantuntijaa paneelin 1 toiseen istuntoon saadakseen 

taustatietoja keskusteluja ja yhteistä työtä varten. 

Asiantuntijat ryhmiteltiin viiteen osa-alueeseen oman erikoisalansa perusteella. Heitä pyydettiin 

esittämään lyhyt yleiskatsaus eri alateemojen aiheisiin sekä kuivailemaan aiheisiin liittyviä haasteita 

sekä kyseisellä alalla esitettyjä erilaisia kantoja ja ratkaisuehdotuksia. Kansalaiset saivat tarvittaessa 

pyytää suoraan selvennyksiä tai lisätietoja asiantuntijoiden osuuden sisällöstä. 

Useat asiantuntijat olivat myös valmiita vastaamaan kansalaisten alaryhmissä esittämiin kysymyksiin. 

Asiantuntijoille toimitettiin nämä kysymykset puhelimitse tai sähköpostitse, minkä jälkeen 

vastaukset toimitettiin alaryhmille. Myös faktantarkistajat olivat valmiita selventämään 

peruskysymyksiä, jotta keskustelut perustuisivat tosiseikkoihin. 

Asiantuntijat osa-alue 1: Työelämä Euroopassa 

Alateema: Työmarkkinat 

 Boguslavas Gruževskis: Vilnan yliopiston professori sekä työllisyyden, työmarkkinapolitiikan, 

sosiaalisen syrjäytymisen ja elämänlaadun asiantuntija 

 Ágota Scharle: Budapest Institute for Policy Analysis -instituutin perustaja ja vanhempi 

tutkija 

 Valentina Guerra: European Social Network -järjestön erityisvirkamies 

Alateema: Nuoret ja työllisyys 

 Michał Polakowski: Poznanin kauppakorkeakoulun työllisyyden ja sosiaalipolitiikan laitoksen 

professori 

Alateema: Digitalisaatio työelämässä 

 Mario Mariniello: Bruegelin vanhempi tutkija sekä työn tulevaisuutta ja osallistavaa kasvua 

koskevan hankkeen vetäjä 

 

Asiantuntijat osa-alue 2: Tulevaisuuden talous 

Alateema: Innovointi ja Euroopan kilpailukyky 

 Daniel Gros: Centre for European Policy Studies -tutkimuskeskuksen (CEPS) johtokunnan 

jäsen ja erikoistutkija 

Alateema: Kestävä talous 

 Patrick Ten Brink: Euroopan ympäristötoimiston EU-politiikasta vastaava johtaja 

Alateema: Digitaalinen infrastruktuuri 

 Gianluca Sgueo: Italian teknologisen innovoinnin ja digitaalisen siirtymän ministeriön 

neuvonantaja ja Brussels School of Governance -opiston (BsoG) tutkimusassistentti 

Alateema: Verotus 

 Chiara Putaturo: Oxfamin EU:n toimiston eriarvoisuuden ja veropolitiikan EU-neuvonantaja 

 Willem Pieter de Groen: CEPS:n vanhempi tutkija ja rahoitusmarkkinoiden ja -laitosten 

yksikön päällikkö 

Alateema: Maatalous 

 Yves Madre: Farm Europe -ajatushautomon agronomi ja ekonomi 

Asiantuntijat osa-alue 3: Oikeudenmukainen yhteiskunta 

http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
http://budapestinstitute.eu/index.php/about_us/datasheet/scharle_agota/en
https://www.esn-eu.org/team/valentina-guerra
https://michalpolakowski.net/
https://www.bruegel.org/author/mario-mariniello/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://eu.boell.org/en/person/patrick-ten-brink
http://www.gianlucasgueo.it/
https://www.oxfam.org/en/eu
https://www.ceps.eu/ceps-staff/willem-pieter-de-groen/
https://www.farm-europe.eu/who-are-we/


Alateema: Yhtäläiset oikeudet 

 Linda Senden: Utrechtin yliopiston professori sekä oikeustieteellisen tiedekunnan Regulation 

and Enforcement in Europe -tutkimusohjelman ja -keskuksen johtaja 

 Mark Bell: Dublinin Trinity College -korkeakoulun professori ja Irlannin Eurooppa-oikeuden 

keskuksen johtokunnan jäsen 

Alateema: Oikeudenmukaisuus 

 Ingrid Robeyns: Utrechtin yliopiston etiikan instituutin järjestöjen etiikka - ohjelman johtaja 

 Mikael Leyi: SOLIDAR & SOLIDAR -säätiön pääsihteeri 

Alateema: Sosiaaliturva 

 Elizabeth Gosme: EU-maiden perhejärjestöjen liiton (COFACE) johtaja 

 Dorota Szelewa: University College Dublin-korkeakoulun sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 

ja sosiaalipolitiikan apulaisprofessori 

Alateema: Mahdollisuus osallistua urheilutoimintaan 

 Eva Jacomet: Sport et Citoyenneté -ajatushautomon projektipäällikkö 

 

Asiantuntijat osa-alue 4: Oppiminen Euroopassa 

Alateema: Eurooppalainen identiteetti 

 Mafalda Damaso: King's College London -korkeakoulun kulttuuri- ja media-alan sekä luovien 

alojen laitoksen apulaisprofessori 

 Susanne Zels: Values Unite -aloitteen perustaja ja johtaja 

Alateema: Kulttuurivaihto 

 Stefano Dominioni: Euroopan neuvoston European Institute of Cultural Routes -instituutin 

johtaja 

 Jimmy Jamar: Brysselin Europa Nostra -järjestön pääsihteeri 

Alateema: Koulutuksen yhdenmukaistaminen 

 Amélia Veiga: Porton yliopiston psykologian ja kasvatustieteellisen tiedekunnan 

apulaisprofessori sekä Research and Intervention in Education -keskuksen (CIIE) ja Research 

in Higher Education Policies -keskuksen (CIPES) tutkija 

 Andrea Lapegna: Elinikäisen oppimisen foorumin viestintä- ja kampanjakoordinaattori 

  

https://www.uu.nl/medewerkers/lajsenden
http://www.ingridrobeyns.info/
https://www.solidar.org/en/about-us/secretariat
https://www.coface-eu.org/staff-member/liz-gosme/
https://dorotaszelewa.com/
https://www.sportetcitoyennete.com/en/about-us/our-team
https://www.mafalda-damaso.com/
https://valuesunite.eu/about/
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/contact
https://www.europanostra.org/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/


Alateema: Digitaalinen koulutus 

 Altheo Valentini: Digitaalisten taitojen osaamiskeskusten eurooppalaisen yhdistyksen 

("All digital") johtokunnan puheenjohtaja 

Alateema: Koulutuksen laatu, rahoitus ja saatavuus 

 Giuseppina Tucci: Elinikäisen oppimisen foorumin puheenjohtaja sekä Organizing Bureau of 

European School Student Unions -opiskelijajärjestön (OBESSU) pääsihteeri 

Alateema: Ympäristökasvatus 

 Maximilian Eisenbart: Nuorisovetoista ympäristökasvatusta koskevan SPARK-hankkeen 

vetäjä sekä maailmanlaajuisen vastuun ja johtajuuden opiskelija 

 

Asiantuntijat osa-alue 5: Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 

Alateema: Digitalisaation demokratisointi 

 Elisa Lironi: Eurokansalaisen toimintapalvelukeskuksen eurooppalaisesta demokratiasta 

vastaava vanhempi johtaja 

Alateema: Terve digitalisaatio 

 Georgi Apostolov: Bulgarian Safer Internet -keskuksen koordinaattori 

Alateema: Kyberturvallisuus 

 Vasiliki Artinopoulou: Ateenan Panteionin yhteiskunta- ja valtiotieteellisen yliopiston 

sosiologian laitoksen kriminologian professori ja laitoksen johtaja 

Alateema: Tietosuoja 

 Bart Preneel: KU Leuven -yliopiston tietoturvallisuuden ja teollisen salauksen ryhmän johtaja  

https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://sparkthemovement.nl/
https://ecas.org/staff-item/elisa-lironi/
http://globalkidsonline.net/georgi-apostolov/
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
https://www.esat.kuleuven.be/cosic/people/bart-preneel/


4. Istunnon tärkeimmät tulokset: Kysymykset ja suuntaviivat 

Toisen istunnon lopuksi kansalaispaneeli 1 esitti seuraavat kysymykset ja suuntaviivat2: 

Työelämä Euroopassa 

Työmarkkinat 

Kysymys 1: Yhtäläinen elämänlaatu (maiden sekä maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä) 

 Suuntaviiva 1: Ennakoiva EU:n talouspolitiikka globalisaation hallinnan parantamiseksi. 

 Suuntaviiva 2: Olisi hyväksyttävä "Magna Carta", joka sääntelee kaikkia keskeisiä työelämän 

aiheita. 

 Suuntaviiva 3: EU:n säädösten kansallinen täytäntöönpano on ongelma. 

Kysymys 2: Yhdenmukaistaminen vs. vapauttaminen 

 Suuntaviiva 1: Työntekijöiden oikeudet ja työolot olisi yhdenmukaistettava. 

 Suuntaviiva 2: Yrittämisen vapautta ei saa rajoittaa liikaa. 

 Suuntaviiva 3: EU:n tulisi ottaa käyttöön eurooppalainen vähimmäispalkka. 

 Suuntaviiva 4: Oikeus työhön kaikille. 

Kysymys 3: Työntekijöiden oikeuksien vahvistaminen 

 Suuntaviiva 1: Tuetaan ammattiliittojen muodostamista. 

Kysymys 4: Työ- ja yksityiselämän tasapaino 

 Suuntaviiva 1: Julkisen ja yksityisen sektorin välinen kuilu on kurottava umpeen. 

 Suuntaviiva 2: Lasten ja vanhusten hoitoa on parannettava työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamiseksi. 

 Suuntaviiva 3: Naisten ja miesten välinen eriarvoisuus on edelleen voimakas. 

 Suuntaviiva 4: EU:n suuntaviivojen täytäntöönpano kansallisessa lainsäädännössä on erittäin 

kiireellinen. 

 Suuntaviiva 5: Muita perhemuotoja ei saa jättää huomiotta. Tämä koskee myös vammaisia 

henkilöitä hoitavia perheitä. 

Kysymys 5: Sosiaalisia oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunnitelma 

 Suuntaviiva 1: Toimintasuunnitelmasta olisi tehtävä oikeudellisesti sitova, jotta kansalliset 

hallitukset olisivat velvoitettuja panemaan se täytäntöön. 

 Suuntaviiva 2: Kansalaisille lisätietoa päätöksistä. 

 Suuntaviiva 3: Sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä. Tämä koskee myös sukupuolten 

palkkatasa-arvoa. Palkkojen avoimuus on olennaisen tärkeää. 

 Suuntaviiva 4: Yhtäläiset mahdollisuudet kaikille (sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, 

uskonto, vammaiset jne.). 

 

 

Kysymys 6: Paikallisen talouden vahvistaminen 

 Suuntaviiva 1: Paikallisesti viljeltyjen tai tuotettujen tuotteiden verovapautus. 

                                                
2  Käännetty teksteistä, joiden laatimisessa on käytetty konekääntämistä englannin kielelle. 



 Suuntaviiva 2: Suojellaan pk-yrityksiä paremmin. EU:n toimisto voisi antaa tukea esimerkiksi 

tiedottamalla ja antamalla oikeudellista apua. 

 Suuntaviiva 3: Luodaan parempia kannustimia riskialttiille toiminnalle. 

 Suuntaviiva 4: Startup-yritykset paikallistaloudessa: suurten pankkien tukema 

lainajärjestelmä. Lisäksi tuetaan paikallista oikeudellista neuvontaa. 

Kysymys 7: Vastikkeeton perustulo 

 Suuntaviiva 1: Sopimuksessa tulisi ottaa huomioon eri näkökohdat. Euroopan unionin olisi 

valvottava vaatimusten noudattamista. 

 Suuntaviiva 2: On keskeisen tärkeää mukauttaa perustulo kansallista tilannetta vastaavaksi. 

 Suuntaviiva 3: Ennen vastikkeetonta perustuloa EU:n on vahvistettava vähimmäispalkka. 

 Suuntaviiva 4: Perustuloon on liitettävä maahanmuuton sääntely. 

 Suuntaviiva 5: Perustulo on mielekäs käsite, ja sillä voidaan mahdollistaa ihmisarvoinen 

elämä. 

Nuoret ja työllisyys 

Kysymys 1: Opinto-ohjelmaa ja opintojen aikana saatua kokemusta ei ole mukautettu hyvin nopeasti 

muuttuviin työmarkkinoihin. Opiskelijoilla on liian vähän mahdollisuuksia saada kokemusta 

työmarkkinoista. 

 Suuntaviiva 1: Ehdotamme, että lukiolaisille annetaan mahdollisuus perehtyä 

työmarkkinoihin hankkimalla erilaisia kokemuksia eri työympäristöistä ja sosiaalisista 

hankkeista. Myöhempien opiskelujen aikana otettaisiin tarkemmin huomioon heidän 

kiinnostuksensa kohteet ja koulutuksensa. Tällä tavoin he oppivat vastuun tärkeyden ja 

saavat käsityksen mahdollisesta tulevaisuudestaan sekä oppivat kunnioittamaan eri 

ammatteja. 

 Suuntaviiva 2: Ehdotamme, että yrityksiä ja järjestöjä kannustetaan tarjoamaan 

harjoittelupaikkoja myöntämällä niille vero- ja muita etuja. 

Kysymys 2: Työmarkkinoilla tarvittavien ei-digitaalisten ja sosiaalisten taitojen menettäminen. 

 Suuntaviiva 1: Sosiaalisia taitoja ovat vuorovaikutustaidot, toisten kuunteleminen, 

suvaitsevaisuus, keskusteluun kannustaminen, kestävyys, ymmärtäväisyys, kunnioitus ja 

toisten arvostus. 

 Suuntaviiva 2: Kouluta kouluttajia: Opettajien on ensin oltava tietoisia näistä sosiaalisista 

taidoista ja heidän on saatava koulutusta nuorten ohjaamiseen. Train the trainer 

 Suuntaviiva 3: Humanistisia aineita, kuten klassista kirjallisuutta ja etiikkaa, on opetettava 

uudelleen maissa, joissa sitä ei enää tehdä. 

 Suuntaviiva 4: Nuoria on kannustettava olemaan riippumattomia yhteiskunnassa. Siksi heitä 

on kannustettava jatkuvasti itseopiskeluun, kriittiseen ajatteluun ja uteliaisuuteen. Huomio 

yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla. 

Kysymys 3: Nuorten eurooppalaisten ja muiden kuin eurooppalaisten työmarkkinoille pääsemiselle on 

monia esteitä, jotka johtuvat puutteista koulutuksen ja sen tunnustamisen yhdenmukaistamisessa 

sekä puutteellisesta hallinnosta ja tietämyksestä EU:n nykyisistä ohjelmista. 

 Suuntaviiva 1: Koulutus on sovitettava paremmin työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin. 

Siksi opettajien on saatava parempi käsitys näistä tarpeista. 

Ehdotamme tarpeiden selvittämiseksi säännöllisiä kuulemisia poliitikkojen, koulutusalan ja 

yritysten välillä. 



 Suuntaviiva 2: Tutkintojen vastavuoroista tunnustamista ja koulutuksen standardointia olisi 

yhdenmukaistettava paremmin EU:ssa. 

Kysymys 4: Mitä voidaan tulevaisuutta ajatellen oppia koronaviruskriisin vuoksi menetetyistä 

mahdollisuuksista päästä koulutukseen, työharjoitteluun ja työmarkkinoille, mikä vaikuttaa 

enemmän nuoriin ja yhteiskunnan heikoimpiin. 

 Suuntaviiva 1: Ehdotetaan jo ennen pandemiaa käynnistettyjen ohjelmien 

uudelleenaktivointia: Valitettavasti jotkin EU:n verkkosivuston linkit kyseisiin ohjelmiin eivät 

ole enää ajan tasalla. EU:n olisi myös tarjottava ohjelmia alle 18-vuotiaille lapsille. 

 Suuntaviiva 2: EU:n olisi tiedotettava paremmin eri ohjelmista, joita se käynnistää 

pandemiasta elpymiseksi, esimerkiksi ALMA-aloitteesta. 

 Suuntaviiva 3: Pandemian vuoksi nuorten mahdollisuudet työntekoon muissa jäsenvaltioissa 

ovat vähäisempiä. Digitaalisia ohjelmia onkin nopeutettava liikkuvuuden edistämiseksi. 

 Suuntaviiva 4: Olisi minimoitava opiskelijoille opintojen pitkittämisestä aiheutuvat haitat, 

koska he eivät ole voineet suorittaa harjoittelua. Haittoja ovat esimerkiksi kulut, 

opiskeluoikeuden uusiminen ja työmarkkinoille pääsyn viivästyminen. 

 Suuntaviiva 5: Hallitusten on kyettävä reagoimaan nopeammin ja joustavammin kriisien 

kaltaisissa kiireellisissä tilanteissa. Ehdotamme, että kokemuksista otetaan opiksi ja 

seuraavassa hätätilanteessa uusista skenaarioista tehdään joustavampia työn, koulutuksen 

jne. osalta. 

Kysymys 5: Syrjäisillä alueilla on vaikeaa järjestää riittävästi erilaisia työharjoitteluja 

 Suuntaviiva 1: Syrjäisillä alueilla paikallisten koulujen, hallitusten, järjestöjen ja yritysten on 

tehtävä tiivistä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että harjoittelut ovat myös tehokkaita. 

Digitalisaatio työelämässä 

Kysymys 1: Eurooppa menettää jatkuvasti työpaikkoja Euroopan ulkopuolisiin maihin ulkoistamisen, 

tuotannon siirtämisen, digitalisoinnin ja älykkään työn vuoksi. 

 Suuntaviiva 1: Yritetään säilyttää työpaikat Euroopassa. 

 Suuntaviiva 2: Luodaan kannustimia ja laaditaan lainsäädäntöehdotuksia, joilla autetaan 

säilyttämään työpaikkoja Euroopan maissa EU:ssa tunnustetun laadun pohjalta. 

 Suuntaviiva 3: Pyritään saavuttamaan tuottajamaissa kansainvälisesti vertailukelpoiset 

palkkatasot. 

 Suuntaviiva 4: Pyritään säilyttämään eurooppalaiset korkeammat laatuvaatimukset työn 

organisoinnissa ja työntekijöiden oikeuksissa. 

 Suuntaviiva 5: Kannustetaan eurooppalaisia yrityksiä kantamaan entistä suurempi 

yhteiskuntavastuu ja säilyttämään päätoimipaikkansa Euroopassa. 

 Suuntaviiva 6: Viimeisenä keinona verotetaan toimintojen siirtämistä. 

 Suuntaviiva 7: Euroopan maiden työvoimapolitiikan koordinoinnin lisääminen. 

 Suuntaviiva 8: Määritellään, kuinka monta työpaikkaa voidaan vuosittain siirtää Euroopan 

ulkopuolisiin maihin. 

Kysymys 2: Työ- ja yksityiselämän välinen ristiriita älykkäässä työssä 

 Suuntaviiva 1: Yhdenmukaistetaan älykkään työn sääntelyä Euroopan tasolla ja seurataan 

sen noudattamista. 

 Suuntaviiva 2: Annetaan työntekijöille päätäntävaltaa kotona tehtävän työn organisoinnin 

suhteen (esim. lapsiperheet). 

 Suuntaviiva 3: Lyhennetään työaikaa ja lisätään sen tehokkuutta teknologian avulla. 



 Suuntaviiva 4: Sopimusluonnoksissa selkeät ja vakiomuotoiset ehdot siitä, mitkä tehtävät on 

suoritettava kotoa käsin ja mitkä eivät. 

 Suuntaviiva 5: Yhdenmukaistetaan älykästä työtä Euroopan tasolla säätämällä työajasta, 

käytettävissä olosta, lepoajasta (oikeus irrottautua) ja tarkistamalla, että säännöt ovat 

vaatimusten mukaisia. 

 Suuntaviiva 6: Yhdenmukaistetaan ja tarkistetaan käytettävissä olo myös loma-aikoina 

tapahtuvissa hätätilanteissa. 

 Suuntaviiva 7: Yhdenmukaistetaan älykkään työn sääntelyä EU:n tasolla ja pyritään 

välttämään älykkään työn tekijöiden sosiaalisen elämän ulkopuolelle sulkeminen. 

 Suuntaviiva 8: Yhdenmukaistetaan älykkään työn sääntelyä EU:n tasolla ja tarkistetaan 

vaatimusten noudattaminen työpaikoilla. 

Kysymys 3: Työmarkkinoiden epävakaus, joka aiheuttaa stressiä ja eriasteista osallistumista (nuoret, 

nuoret aikuiset), sopeutumisvaikeuksia digitaalisessa siirtymässä yleisesti (vanhukset), digitalisaation 

aiheuttamaa taitojen nopeaa vanhentumista, joka vaikuttaa työntekijöiden mahdollisuuteen 

soveltua uusiin tehtäviin, sekä nuorten ja ikääntyneiden välisen kuilun digitalisoinnissa. 

 Suuntaviiva 1: Luodaan yhteinen koulutuskurssien EU-tason kehys digitaalisten foorumien 

kautta. 

 Suuntaviiva 2: Yhdenmukaistetaan koulutuskurssien sisältö EU:n tasolla yhtenäisen 

koulutustason (esim. kielet) saavuttamiseksi. 

 Suuntaviiva 3: Vahvistetaan identiteettiä ja eurooppalaista kulttuuria digitaalisten foorumien 

kautta. 

 Suuntaviiva 4: Parannetaan digitaalisten laitteiden saatavuutta – kaikilla lapsilla on oltava 

yhtäläinen pääsy digitalisointiin. 

 Suuntaviiva 5: Luodaan foorumeita, joiden avulla helpotetaan kielten opiskelua tuomalla 

nuoria yhteen EU:n tasolla. 

 Suuntaviiva 6: Laaditaan ohjelmia nuorten tuomiseksi lähemmäs yrityksiä. 

 Suuntaviiva 7: Luodaan uusia työpaikkoja foorumien hallinnointiin. 

 Suuntaviiva 8: Luodaan eläkeläisille digitaalisia tietojenvaihtofoorumeja. 

 Suuntaviiva 9: Edistetään digitalisointia työntekijöiden uudelleenkouluttamisessa (esim. 

äitiysloman jälkeen). 

 Suuntaviiva 10: Rikastutetaan eri osaamisalojen digitaalisia koulutusfoorumeja erilaisella 

sisällöllä. 

 Suuntaviiva 11: Luodaan erilaisia foorumeja aihepiireittäin ja tehdään niistä 

helppokäyttöisiä. 

 

  



Kysymys 4: Uusien teknologioiden kasvavien ja liiallisten ympäristövaikutusten valvonta Euroopan 

maissa 

 Suuntaviiva 1: Kannustetaan primäärienergian tuottamista uusiutuvista lähteistä 

digitaalisten laitteiden käyttöä varten. 

 Suuntaviiva 2: Investoidaan tutkimukseen, eurooppalaiseen tuotantoon ja laitteiden 

kierrätykseen (paristot, muut). 

 Suuntaviiva 3: Luodaan kannustimia laajempaan energiantuotantoon (yritykset, perheet). 

 Suuntaviiva 4: Kannustetaan julkisen liikenteen käyttöön. 

 Suuntaviiva 5: Tutkitaan digitaaliteknologian vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön. 

 Suuntaviiva 6: Selvitetään elektroniikkajätteen vaikutuksia. 

 Suuntaviiva 7: Kannustetaan kansalaisia kierrättämään elektroniikkajätettä. 

 Suuntaviiva 8: Lisäksi tarkastetaan elektroniikkajätettä koskevan oikeudellisen kehyksen 

noudattaminen. 

 Suuntaviiva 9: Tutkitaan harvinaisten maametallien louhinnan ympäristövaikutuksia. 

 Suuntaviiva 10: Tutkitaan harvinaisten maametallien louhinnan vaikutuksia työvoimaan, 

erityisesti lapsityövoimaan. 

 Suuntaviiva 11: Tutkitaan mahdollisuutta louhia raaka-aineita ja tuottaa digitaalisia laitteita 

Euroopassa tuotantoketjun sulkemiseksi. 

 Suuntaviiva 12: Arvioidaan kestämättömällä ja energiaa tuhlaavalla tavalla tuotettujen 

kryptovaluuttojen ympäristövaikutuksia. 

Tulevaisuuden talous 

Innovointi ja Euroopan kilpailukyky 

 

Kysymys 1: Raaka-aineiden tuotantoprosessit ja toimitusketjut eivät ole turvallisia, kestäviä ja 

riittävän innovatiivisia 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU investoi uusien tai vaihtoehtoisesti 

ympäristöjalanjäljeltään pienimpien materiaalien ja resurssien tutkimukseen ja innovointiin. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU keskittyy ja investoi olemassa oleviin resursseihin 

niiden hyödyntämiseksi mahdollisimman tehokkaasti (esimerkiksi kierrätys). 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme toimitusketjujen lyhentämistä ja suurempaa 

riippumattomuutta muualta maailmasta tuoduista materiaaleista. Investoidaan paikallisiin 

resursseihin. 

 Suuntaviiva 4: Suosittelemme voimakkaampaa tukea yrityksille, jotka investoivat 

tuotantoprosessinsa ympäristökustannusten alentamiseen ja vähemmän ympäristöä 

kuluttavien tuotteiden kehittämiseen. 

 Suuntaviiva 5: Suosittelemme, että ympäristön kannalta haitallisia ja kestämättömiä yrityksiä 

verotetaan korkeammin kuin ympäristövastuullisia yrityksiä. 



Kysymys 2: Korkea-asteen koulutus, ideoiden vaihto ja tietämyksen jakaminen eivät ole riittävän 

helposti saatavilla 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU omaksuu yhteiset arvot koulutuksessa ja yhtenäisen 

arvostelujärjestelmän opiskelijoiden liikkuvuuden lisäämiseksi. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että ammattipätevyydet, esimerkiksi toimiluvat, ovat täysin 

siirrettävissä ja tunnustettuja kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Kysymys 3: Teknologian saatavuus ei ole tasapuolista kaikkialla EU:ssa — joiltain alueilta puuttuu 

keskeistä infrastruktuuria 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU pyrkisi tasapuolistamaan mahdollisuuksia ja 

teknologian kehitystä kaikissa jäsenvaltioissa. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme nykyisen teknologian (eli laitteiden) kestävää ja älykästä 

uudelleenjakoa. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme toimenpiteitä laitteiden suunnitellun vanhenemisen 

torjumiseksi. 

 Suuntaviiva 4: Suosittelemme, että EU omaksuu aktiivisen roolin televiestintäalan 

monopolien ja internetpalvelutarjoajien monopolien syntymisen estämiseksi. 

 Suuntaviiva 5: Suosittelemme, että EU pyrkisi parantamaan vanhempien sukupolvien 

mahdollisuuksia käyttää teknologiaa. 

Kysymys 4: EU:ssa ei ole riittävästi yliopistojen välistä yhteistyötä — innovaatiopotentiaalia ei 

hyödynnetä tarpeeksi 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU edistäisi enemmän tutkimustulosten 

täytäntöönpanoa, jotta ne eivät olisi olemassa vain paperilla. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että tutkimustulokset asetettaisiin maksutta julkisesti 

saataville keskitettyihin tietokantoihin. 

Kysymys 5: Teknologisen ja tieteellisen innovoinnin rahoitus on riittämätöntä. Näin ollen raha 

määrää, mitä tutkitaan ja mitä ei  

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että samantyyppisiä ilmiöitä tutkivien tutkijoiden käytössä 

olisi järjestelmä, jonka avulla he voisivat yhdistää voimavaransa. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU varautuisi rahoittamaan tiettyjä tutkimusaloja. 

Kysymys 6: Koulutuksen laatu ja opetusmenetelmät ovat usein vanhentuneita, eivätkä riittävän 

nykyaikaisia/edistyksellisiä. Innovaatiot syntyvät koulujen tasolla! 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että opettajat saisivat jatkokoulutusta ja vaihtaisivat parhaita 

käytäntöjä yli rajojen. Tämä voitaisiin toteuttaa konferenssien, digitaalisten foorumien ym. 

avulla (EU:n tasolla). Näitä ratkaisuja olisi edistettävä, ja niistä olisi tiedotettava tehokkaasti. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että opetuskäytännöissä otettaisiin kaikkialla EU:ssa 

huomioon viimeisimmät tieteelliset tulokset tehokkaimmista oppimistavoista sekä niitä 

koskeva jatkuva tutkimus. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme johdonmukaisen, eurooppalaisen laadunvalvontajärjestelmän 

luomista opetuskäytäntöihin. 

Kysymys 7: Suuryritykset eivät usein halua toimia Euroopassa ja siirtävät toimintojaan muualle 

Kestävä talous 

Kysymys 1: Tuotantomenetelmämme ovat liian saastuttavia. Miten voimme tarkistaa 

tuotantotekniikoitamme niiden parantamiseksi? 



 Suuntaviiva 1: Ehdotamme tuotantotekniikoita koskevia uusia säännöksiä, jotka koskisivat 

tuotteiden elinikää, kasvihuonekaasupäästöjä ja sopeutumista elinympäristön asettamiin 

rajoihin, muun muassa tukia, joilla kannustetaan vihreän tekniikan kehittämisestä 

kiinnostuneita yrityksiä. 

 Suuntaviiva 2: Ehdotamme toimenpiteitä jätteiden vähentämiseksi ja siten saastuttavien 

teollisuudenalojen ympäristövaikutusten vähentämistä. Ehdotamme erityisesti, että yrityksiä 

velvoitettaisiin älykkäämpään tuotantoon (menetelmät, etiikka, materiaalit). 

 Suuntaviiva 3: Koulutetaan tuottajia ja näiden alojen opiskelijoita, jotta alan ammattilaiset 

olisivat tietoisia näistä ongelmista ja omaksuisivat entistä parempia menetelmiä ja 

tuotantotekniikoita. Ehdotamme erityisesti ympäristökasvatuksen sisällyttämistä 

opetussuunnitelmiin. 

 Suuntaviiva 4: Kehitetään välittömästi vaikuttavia toimia lyhyellä aikavälillä. 

 Suuntaviiva 5: Kannustetaan kierrätystaloutta, myös teollisuudessa ja energia-alalla. 

Kysymys 2: Tuotamme liikaa jätettä Euroopassa 

 Suuntaviiva 1: Edistetään jätteettömyysohjelmia ja valistetaan kuluttajia. 

 Suuntaviiva 2: Tuetaan kierrätyksen lisäämistä Euroopassa: Ehdotamme erityisesti, että 

kehitetään teknologisten välineiden, kuten puhelimien kierrätystä, etenkin edistämällä 

käytettyjen tavaroiden hankintoja. 

 Suuntaviiva 3: Meidän on torjuttava laitteiden suunniteltua vanhenemista muun muassa 

edistämällä vastuullista kulutusta ja valitsemalla tuotteita, joiden käyttöikä on pidempi 

(teknologia, vaatetus). 

 Suuntaviiva 4: Suosittelemme toimia energian kierrättämiseksi. 

Kysymys 3: Energiantuotantomme on liian saastuttavaa, eikä se ole pitkällä aikavälillä kannattavaa. 

Miten voidaan yhdistää taloudelliset tarpeet ja uusiutuvat energialähteet ympäristötalouteen 

siirtymiseksi? 

 Suuntaviiva 1: Lisätään aurinkoenergian osuutta EU:n energiantuotannossa, muun muassa 

edistämällä pienimuotoista energiantuotantoa yksilötasolla. 

 Suuntaviiva 2: Kehitetään tuulienergiaa ja investoidaan siihen. 

 Suuntaviiva 3: Kehitetään vetyenergiaa. 

 Suuntaviiva 4: Käytetään merivettä sähkön tuottamiseen. 

Kysymys 4: Tuotantolinjojen ja kuluttajien välillä on ylikulutusta ja yhteysongelmia:Miten voimme 

uudistaa tuotantolaitoksiamme paikallistasolla ja ottaa käyttöön kiertotalous (tuotannon ja laitosten 

purkamisen osalta)? 

 Suuntaviiva 1: Vähennetään väliportaiden määrää tuotannon ja kuluttajien välillä. 

 Suuntaviiva 2: "Tarjontaa ja kysyntää" koskevasta ajattelumallista olisi siirryttävä tarpeita ja 

rajoituksia koskevaan ajattelumalliin. Voiton tavoittelusta taloudellisena päämääränä olisi 

päästävä eroon. 

 Suuntaviiva 3: Laaditaan muovipakkauksia koskeva laki niiden käytön vähentämiseksi. 

 Suuntaviiva 4: Kannustetaan ihmisiä omaksumaan vastuullisempia käyttäytymismalleja. 

Kysymys 5: Digitaaliset välineet ja teknologiamarkkinat vaativat paljon energiaa, ja ne ovat myös 

merkittäviä saastuttajia: Miten voidaan luoda myönteisiä ja kestäviä teknologiasovelluksia ja 

teknologian kehitystä? 

 Suuntaviiva 1: Säännellään kryptovaluutan louhintaa. 

Kysymys 6: Kasvihuonekaasut ovat uhka ilmastolle: Miten kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 

rajoittaa tuotannossa? 



 Suuntaviiva 1: Asetetaan kasvihuonekaasupäästöjä koskevia alueellisia tavoitteita. 

Kysymys 7: Kuluttajilla on valtaa, mutta he eivät ymmärrä sitä: Miten heidät saadaan tietoisiksi 

kestävästä taloudesta ja kannustetaan muuttamaan käyttäytymismalleja? 

 Suuntaviiva 1: Otetaan käyttöön kansalaisille tarkoitettu ympäristökasvatuksen kurssi. 

 Suuntaviiva 2: Pyritään eroon kasvuun tähtäävästä ajattelumallista. 

Kysymys 8: Liikenne on toinen merkittävä saastuttaja: Miten saataisiin aikaan kestävää liikennettä? 

 Suuntaviiva 1: Liikenneinfrastruktuurin uudelleenarviointi julkisen liikenteen käytön ja 

luontoa vähän rasittavien liikennemuotojen edistämiseksi. 

Verotus 

Kysymys 1: Verotus ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista: Miten siitä saataisiin sosiaalisesti 

tasapuolisempaa? 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme Euroopan verojärjestelmän standardisointia. 

 Suuntaviiva 2: Parannetaan verotusasioita koskevaa koulutusta ja tiedotusta siitä, mihin 

veroja käytetään. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme uusien verojen käyttöönottoa. 

 Suuntaviiva 4: Käytetään muun kuin vihreän energian verotusta tuotanto- ja kulutusmallien 

ja energiamallin muuttamiseksi. 

 Suuntaviiva 5: Suosittelemme kryptovaluutan verottamista. 

 Suuntaviiva 6: Suosittelemme polttoaineiden verottamista. 

Kysymys 2: Uuden yrityksen perustaminen on taloudellisesti ja verotuksellisesti vaikeaa: Miten uusien 

yritysten perustamista voitaisiin helpottaa veroetuuksien avulla? 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että uusille yrityksille myönnetään veroetuuksia, jos ne 

käyttävät kestäviä menetelmiä 

 Suuntaviiva 2: Luodaan liiketoimintatuloon perustuva progressiivinen verojärjestelmä 

pienille ja keskisuurille yrityksille 

 Suuntaviiva 3: Myönnetään selkeämpää EU:n tukea uusien yritysten perustamiseen 

 Suuntaviiva 4: Mietojen huumeiden, kuten kannabiksen laillistaminen 

 Suuntaviiva 5: Asetetaan monikansallisille yhtiöille avoimuutta koskevia kriteerejä 

Kysymys 3: (Yksityiset ja julkiset) yritykset eivät ole riittävän tietoisia yhteiskunta- ja 

ympäristövastuustaan koko Euroopassa. 

 Suuntaviiva 1: Yksityisten ja julkisten yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuun 

toteuttamistapoja yhdenmukaistetaan kaikkialla Euroopassa. 

 Suuntaviiva 2: Kiristetään sellaisten yritysten verotusta, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia. 

 Suuntaviiva 3: Palkitaan yrityksiä, jotka täyttävät nämä vaatimukset ja omaksuvat kestävän 

siirtymän. 

Kysymys 4: Veronkierto: veroetuuksia etsivien yritysten siirtyminen muualle. 

 Suuntaviiva 1: Otetaan käyttöön konkreettinen vero, jotta vältettäisiin yritysten siirtyminen 

muualle veronkiertotarkoituksissa. 

 Suuntaviiva 2: Suurten kansainvälisten yhtiöiden verottaminen Euroopassa. 

 Suuntaviiva 3: EU:n yritysverotus (ulkomaisissa) yrityksissä, jotka eivät maksa veroa 

varallisuuden kerryttämispaikassa. 



Maatalous 

Kysymys 1: Elintarvikkeiden hintaerot pitävät yllä ruokavalion laatueroja. Tämä aiheuttaa 

kansanterveydellisiä ongelmia ja yksityisiä, henkilökohtaiseen hoitoon liittyviä ongelmia. 

 Suuntaviiva 1: Kiristetään epäterveellisempien elintarvikkeiden verotusta. 

 Suuntaviiva 2: Verotetaan luksuselintarvikkeita. 

 Suuntaviiva 3: Tuotteiden arvioinnin olisi perustuttava kahteen kriteeriin (terveys ja 

ympäristökestävyys). 

 Suuntaviiva 4: Kehitetään pienituloisille tarkoitettuja yhteisöllisiä ja yhteisvastuullisia 

ruokakauppoja. 

Kysymys 2: Tuotteiden merkinnät ja laadunvalvonta 

 Suuntaviiva 1: Parannetaan pakkausten kierrätettävyyttä. 

 Suuntaviiva 2: Perustetaan petosten torjuntajärjestelmä Euroopan tasolla. 

 Suuntaviiva 3: Määrätään seuraamuksia niiden tuotteiden osalta, joilla ei ole 

vaatimustenmukaista merkintää. 

 Suuntaviiva 4: Ilmoitetaan selvästi ja näkyvästi kaikki tuotteiden sisältämät ainesosat 

(erityisesti allergioiden osalta). 

 Suuntaviiva 5: Hyödynnetään nykyisiä tekniikoita elintarvikkeiden tuotantoketjun 

tunnistamiseen (tiedot kaikkien tuotantopanosten alkuperästä). Annetaan riippumattomien 

virastojen tehtäväksi suorittaa analyyseja karjan ruokinnasta (seurantajärjestelmän 

luominen); Tuontituotteisiin olisi sovellettava samoja laatuvaatimuksia kuin eurooppalaisiin 

tuotteisiin. 

Kysymys 3: Tuetaan maatalouden muutosta, jonka tavoitteena on ottaa huomioon luonnonvarat ja 

ympäristövaikutukset. 

 Suuntaviiva 1: Kehitetään ja edistetään kestäviä viljelykasveja (ilman muuntogeenisiä 

organismeja) vähentämättä luonnonvaraiseksi jätetyn maan osuutta. Täsmäviljelytekniikat, 

vertikaaliset viljelytekniikat. 

Kysymys 4: Otetaan huomioon unionin jäsenvaltioiden toisiaan täydentävä tuotanto ja paikalliset 

näkökohdat. 

 Suuntaviiva 1: Tämä edellyttäisi viljelijöiden välistä koordinointia (tuotantotyypin valinta, 

määrät ja valintojen taloudelliset vaikutukset). 

 Suuntaviiva 2: Löydetään tasapaino ominaispiirteisiin perustuvan tuotannon ja paikallisen 

tuotannon välillä 

 Suuntaviiva 3: Ei tehdä kaikkea kaikkialla, otetaan huomioon viljelyalueiden ominaispiirteet. 

 Suuntaviiva 4: Tutkitaan, mitä voidaan viljellä eri alueilla (ilmasto-olosuhteiden mukaan) ja 

kehitetään sitä. 

 Suuntaviiva 5: Tuetaan paikallisia tuottajia järjestämällä jakelumenetelmiä (suorat 

toimitukset tuottajalta kuluttajille). 

Kysymys 5: Torjunta-aineiden käyttö on ongelmallista. Miten löytää tuote, joka ei ole haitallinen? 

Mehiläiset kärsivät ja niitä pidetään laatuindikaattorina. 

 Suuntaviiva 1: Istutetaan kukkia uusiin paikkoihin luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. 

 Suuntaviiva 2: Vähennetään torjunta-aineiden käyttöä täsmätekniikoilla (esim. droonien 

avulla) erityisesti laajoilla tuotantoalueilla. 



 Suuntaviiva 3: Toteutetaan järjestelyjä julkisten alueiden (tienvarret, pienet viheralueet) 

kunnossapidossa, jotta niiden niittäminen tapahtuisi myöhään. Luonnonvaraisille niityille 

olisi annettava aikaa kasvaa. 

 Suuntaviiva 4: Istutetaan kasveja, jotka suojelevat viljelyksiä ja houkuttelevat hyönteisiä, 

jotka suojelevat viljelyksiä. Pyritään saamaan viljelijät vakuuttuneiksi näistä tekniikoista. 

Kysymys 6: Elintarvikejäte: Miten voidaan vähentää kuluttamatta jääneen tuotannon määrää? 

(Hävikki eri vaiheissa tuotannosta jääkaappiin) 

 Suuntaviiva 1: Kaikkia hyödyttävät järjestelyt (supermarkettien ylijäämät, jotka myydään 

halvemmalla yhteisvastuullisille ruokakaupoille ja sen jälkeen pienituloisille kuluttajille), 

joihin liittyy veroetuuksia. 

 Suuntaviiva 2: Suunnittelu, jakelu ja kohdentaminen (Oltiin sitä mieltä, että kyseisellä tasolla 

olisi tehtävä jotain, mutta juuri sillä hetkellä ei osattu muotoilla suuntaviivaa. Ryhmä oli 

tietoinen siitä, että tämä ei ollut kovin selkeää). 

 Suuntaviiva 3 Pyritään muuttamaan kuluttajien tottumuksia ja vaatimuksia tuotteisiin, jotka 

voidaan valmistaa kestävästi (määrien osalta). Suuntaviiva 4: Annetaan jo pienestä pitäen 

valistusta jätteistä sekä paikallisten ja kausituotteiden kulutuksesta. 

 Suuntaviiva 5: Säädetään lakeja, joilla hyper- ja supermarketteja kielletään heittämästä pois 

syömäkelpoista ruokaa ja toimitetaan se sitä tarvitseville. 

Digitaalinen infrastruktuuri 

Kysymys 1: Digitaali-infrastruktuurin puutteesta kärsivät alueet. Ongelmana on, että monet palvelut 

ovat liian kalliita. Tämä luo eriarvoisuutta. 

 Suuntaviiva 1: Otetaan käyttöön esimerkiksi televisioveron kaltainen internetvero, jolloin 

valtio voisi velvoittaa operaattoreita tarjoamaan käyttäjille internetyhteyden. Valtiot 

maksaisivat tästä palvelusta verovaroilla. 

 Suuntaviiva 2: Maksuton verkkovierailu kaikissa Euroopan maissa (internet- ja 

puhelinpalvelujen käyttöoikeus samaan hintaan toisessa EU-maassa). 

 Suuntaviiva 3: Pienituloisten kotitalouksien tukeminen ja rahoitustuet. 

 Suuntaviiva 4: Vähimmäispalvelu, perustaso mahdollisimman alhaiseen hintaan. 

 Suuntaviiva 5: Kyberkeskukset: Tietokoneiden verkkoyhteydet maksuttomana julkisena 

palveluna kaupungin asukkaille (linja-autot, junat, kirjastot jne.). 

  



Kysymys 2: Teknologinen syrjintä: Tietyillä sukupolvilla ei ole tarvittavia taitoja eivätkä he luota 

uusiin teknologioihin (suhtautuminen hakkerointiongelmiin). Tietty prosenttiosuus väestöstä on aina 

vastahakoista: miten kyseisiä henkilöitä (erityisesti ikääntyneitä) voidaan auttaa ja saada heidät 

vakuuttuneiksi ja siten välttää se, että he jäävät oman onnensa nojaan (hyvin usein ikäihmiset 

unohdetaan, lisäksi muuta teknologista syrjintää)? 

 Suuntaviiva 1: Valistus- ja tiedotuskampanja-aloite, koulutus ikäihmisten taitojen ja 

osaamisen kehittämiseksi. 

 Suuntaviiva 2: Keskinäinen tuki siten, että joku valtuutetaan hoitamaan hallinnollisia toimia 

internetissä jonkun toisen puolesta. 

 Suuntaviiva 3: Esitellään tietokonetyökalut keinona pitää yhteyttä muihin, muun muassa 

lastenlapsiin ja lapsiin. Pyritään lisäämään luottamusta ikäihmisten kannalta hauskemmalla 

tavalla. 

Kysymys 3: Infrastruktuurit. Pääsy verkkoihin on ratkaistava ennen kustannusongelmaa. 

Eriarvoisuutta esiintyy paljon. 

 Suuntaviiva 1: Tavoitteena tulisi olla verkottomien alueiden häviäminen. Alueita, joilla ei ole 

pääsyä verkkoon, ei pitäisi olla. 

 Suuntaviiva 2: Edistetään operaattoreita, jotka kattavat kaikki alueet (veronkevennykset, 

osallistuminen maksuihin). Niitä voidaan jopa velvoittaa kattamaan koko alue toimiluvan 

saamiseksi. Operaattoreille tulisi asettaa selkeä tavoite eli määräaika, johon mennessä 

niiden on tarjottava pääsy verkkoon koko alueella. Varmistetaan, että kaapeliyhteyksistä 

vastaava operaattori ei ole sama kuin palvelua tarjoava operaattori 

 Suuntaviiva 3: Yksinkertaistetaan ja selvennetään käytettävissä olevia operaattoreita ja 

palveluita 

 Suuntaviiva 4: Hyödynnetään tieinfrastruktuuria digitaalisten infrastruktuurien luomisessa 

 Suuntaviiva 5: Hyväksytään, että on alueita, joilla ei ole pääsyä verkkoon 

Kysymys 4: Verkkotyökalujen (esimerkiksi verkkomaksut) turvallisuuteen ei edelleenkään luoteta. 

Riskit sairaaloiden ja julkisten palvelujen hakkeroinnista. 

 Suuntaviiva 1: Euroopan tasolla koordinoitu asiantuntijaorganisaatio, joka kykenee 

takaamaan turvallisuuden. Valmiusjoukko, jolla on hyvin merkittävät valtuudet. 

 Suuntaviiva 2: Asiantuntijaryhmä, joka kehittää seurantajärjestelmän ennaltaehkäisyn 

tehostamiseksi. Yksityinen suojausjärjestelmä ja tiedottaminen internetin käytön 

parantamisesta. Tietoisuuden lisääminen ja koulutus. 

 Suuntaviiva 3: Varmistetaan yksityisyyden suoja internetissä. Anonymiteettiä ja häirintää 

koskevat ongelmat internetissä. 

Kysymys 5: Olemme liian riippuvaisia tiettyjen komponenttien toimituksista Euroopan ulkopuolelta. 

Ongelmia tiettyjen osien saatavuudessa ja välineiden toimituksissa. 

 Suuntaviiva 1: Rahoitetaan työtä ja tutkimustoimia laitteiden mukauttamiseksi niiden 

korvaamisen sijaan. 

  



Oikeudenmukainen yhteiskunta 

Sosiaaliturva 

Kysymys 1: Mahdollisuudet päästä terveys- ja sosiaaliturvajärjestelmiin ja erot jäsenvaltioiden välillä. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että varmistetaan EU:n jäsenvaltioiden välinen yhteistyö 

terveydenhuollon tutkimuksessa. Samalla on syytä varmistaa, että lääketieteessä 

saavutetusta edistyksestä tiedotetaan ja tiedot julkistetaan EU:n tasolla. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme yhteistä terveys- ja sosiaalipolitiikkaa ja määrärahoja EU:n 

tasolla, jotta voidaan varmistaa samat terveys- ja sosiaaliturvaolosuhteet kaikissa 

jäsenvaltioissa ja yhtäläiset edellytykset lääkäreille. 

 Suuntaviiva 3: Sallitaan potilaiden siirtyminen hoidettavaksi muihin maihin, joissa hoitoa on 

saatavilla – Varmistetaan yhteistyö EU:n jäsenvaltioiden välillä. 

 Suuntaviiva 4: Lääkäreiden määräämistä lääkkeistä aiheutuneiden kulujen korvaaminen 

kokonaan sosiaalisesti heikossa asemassa oleville.  

 Suuntaviiva 5: Suosittelemme, että EU käsittelee elämän ihmisarvoista päättymistä eli 

eutanasiaa. 

 Suuntaviiva 6: Yleiseurooppalainen oikeus päättää syntymättömän lapsen elämästä. 

 Suuntaviiva 7: Suosittelemme, että EU antaa direktiivin, jossa jäsenvaltioita velvoitetaan 

osoittamaan tietty budjetti sosiaalipalveluita varten. 

 Suuntaviiva 8: Suosittelemme, että sairaaloita tuetaan erikoistumaan, jotta voidaan rajoittaa 

potilaskuljetuksia muihin maihin. 

 Suuntaviiva 9: Suosittelemme, että EU varmistaa perheväkivallan uhrien pääsyn terveys- ja 

sosiaaliturvapalveluihin. 

Kysymys 2: Maahanmuuttajien oikeus sosiaaliturvaan ja -tukiin sekä maahanmuuttajien ja 

kansalaisten eriarvoiset olosuhteet. 

Kysymys 3: Kodittomat lapset: EU:n pitkällinen adoptioprosessi, lapset kasvavat lastenkodeissa, 

nopeampi adoptio EU:n ulkopuolelta, homopariskuntien ei mahdollista adoptoida lapsia. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU varmistaisi adoptiomenettelyiden nopeuttamisen.  

 Suuntaviiva 2: Turvataan lasten oikeudet, varmistetaan, että heillä on ihmisarvoinen koti 

yhteiskunnassa. 

 Suuntaviiva 3: Lainsäädännön yhdenmukaistaminen jäsenvaltioiden välillä: Milloin lapsi 

voidaan antaa adoptoitavaksi? 

 Suuntaviiva 4: Suosittelemme vertailua muualla (myös EU:n ulkopuolella) sovellettujen 

parhaiden käytäntöjen kanssa inspiraation lähteenä. 

 Suuntaviiva 5: Tuetaan nuorten ja perheiden parissa työskenteleviä organisaatioita 

(tarjotaan niille enemmän resursseja ja autetaan niitä tekemään työnsä paremmin). 

Kysymys 4: Hoitopalvelukriisi ja ongelmat hoitopalvelujen rahoituksen saatavuudessa. 

 Suuntaviiva 1: Keskitytään terveydenhuollon työntekijöiden mielenterveyden suojeluun. 

 

 

 

Kysymys 5: Euroopan väestö ikääntyy, mikä aiheuttaa lukuisia ongelmia. 



 Suuntaviiva 1: Ehdotamme, että EU ottaa käyttöön tukivälineitä syntyvyyden lisäämiseksi. 

Euroopan unionin olisi edistettävä ihmisten oikeutta vanhemmuuteen ja tuettava heitä siinä 

– työpaikan turvaaminen, vanhempaintuki. 

 Suuntaviiva 2: Meidän on varmistettava eläkejärjestelmän kestävyys, ehdotamme, että 

harkitaan eläkkeiden rahoittamista useista eri lähteistä. 

 Suuntaviiva 3: Ehdotamme, että eläkkeet kytketään vähimmäistuloon. 

 Suuntaviiva 4: Yhdenmukaistettu Euroopan tason eläkejärjestelmä kaikille. 

 Suuntaviiva 5: Suosittelemme ikääntyneille potilaille kohtuuhintaisia vanhainkoteja ja 

hoitokeskuksia, joissa tarjotaan erikoishoitoa (esimerkiksi Alzheimer-potilaille). 

Kysymys 6: Varallisuuden keskittyminen suppealle ryhmälle talouden laskusuhdanteen aikana. 

Kysymys 7: Monissa maissa köyhempien perheiden sosiaaliset tuet ovat riittämättömiä: on 

taloudellisesti haastavaa hankkia lapsia, lapsia syntyy siten vähemmän ja väestö ikääntyy. 

 Suuntaviiva 1: Katsomme, että on tärkeää keskittyä perheiden sosiaaliseen tukeen 

kokonaisuutena, jotta varmistettaisiin "sosiaalinen puskuri" siten, että nuoret voisivat 

osallistua työelämään mahdollisimman pian ja ikääntyneet voisivat jäädä eläkkeelle. Lisäksi 

on tuettava nuorempia perheenjäseniä, jotka huolehtivat vanhemmista perheenjäsenistä 

jne. 

 Suuntaviiva 2: Ehdotamme sen varmistamista, että sosiaalisesti heikommassa asemassa 

olevat nuoret perheet saavat tukea sekä tietoa saatavilla olevasta tuesta muun muassa 

koulutuksen ja digitaalisen lukutaidon, opetusvälineiden, harrastus- ja koulutuspiireihin 

pääsyn ym. aloilla ja tiedotetaan siitä mediassa.  

 Suuntaviiva 3: Ehdotamme naisten tukemista äitiydessä. 

 Suuntaviiva 4: Ehdotamme, että nuorille annetaan taloudellista tukea asumiseen (esim. 

edullisemmat lainat). 

 Suuntaviiva 5: Suosittelemme yleisen perustulon ja elintason varmistamista. 

 Suuntaviiva 6: Sosiaalisen syrjäytymisen ongelma henkilöillä, jotka voisivat olla aktiivisia 

yhteiskunnassa: sosiaalinen tuki heikommassa asemassa oleville ja sairaille. 

Kysymys 8: Sosiaalisten vuokra-asuntojen ja kohtuuhintaisten asuntojen puute. 

 Suuntaviiva 1: Asuntojen vuokra- ja myyntihintojen sääntely. 

 Suuntaviiva 2: Ehdotamme asumisen tukemista pienemmissä kaupungeissa ja kylissä lähellä 

suurkaupunkeja, joissa on työpaikkoja. 

 Suuntaviiva 3: Ehdotamme keinoa, jolla edistetään nuorille tarkoitettuja sosiaalisia vuokra-

asuntoja (esimerkiksi jäsenvaltioille myönnettävät rakennustuet tai vuokratukeen tarkoitetut 

avustukset) – ei tuettujen asuntojen rakentamista ostettaviksi, vaan pikemminkin sosiaalista 

tukea vuokra-asunnoille. 

Kysymys 9: Mielenterveys 

 Suuntaviiva 1: On tärkeää, että on olemassa ennaltaehkäiseviä ohjelmia. 

 Suuntaviiva 2: Lyhennetyt työajat ja ohjelmat yksityis- ja työelämän yhteensovittamiseksi 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme, että edistetään tutkimusta, joka koskee marihuanan 

laillistamisen vaikutusta mielenterveyteen. 

 Suuntaviiva 4: Terveiden elintapojen edistäminen. 

Yhtäläiset oikeudet 

Kysymys 1: Euroopan kansalaisten oikeus erilaisuuteen ei ole sama kaikissa jäsenvaltioissa ja/tai sitä 

ei kunnioiteta. 



 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU luo mekanismin, jolla varmistetaan vähemmistöjen 

oikeuksien seuranta ja täytäntöönpano (esim. portaali tai virasto, johon voidaan tehdä 

valituksia). 

Kysymys 2: Kaikille EU:n kansalaisille ei ole taattu oikeutta kohtuuhintaiseen asumiseen. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU tukee valtion asuntolainojen takausmekanismien 

perustamista (uusien asuntojen osalta) jäsenvaltioiden tasolla Euroopan keskuspankin 

kautta. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU tukee taloudellisesti eniten apua tarvitsevien EU:n 

kansalaisten asunnon saantia (esim. tuki nuorille perheille, lapsiperheille, vanhuksille, muille 

haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille jne.). 

 Suuntaviiva 3: Kehotamme Euroopan komissiota suosittelemaan, että jäsenvaltiot järjestävät 

paikallisia kansanäänestyksiä vuokrien enimmäistasoista. 

Kysymys 3: Työolot ja palkkaus eivät ole yhdenmukaisia kaikkialla Euroopassa. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU ottaa vähitellen käyttöön Euroopan laajuisen 

vähimmäispalkan. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU perustaa instituution, joka valvoo työoloja kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

Kysymys 4: Tasa-arvokasvatus ei ole tarkoituksenmukaista EU:n tasolla (sitkeiden vastakkaisten 

kulttuuristen arvojen osalta). 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU kehittää yhteisöpohjaisia ohjelmia tai hankkeita 

eurooppalaisten nuorten kulttuurienvälistä vaihtoa varten kouluissa ja yrityksissä (muun 

muassa verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen avulla). 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU laatii tasa-arvoa koskevan opetussuunnitelman, jota 

kaikkien jäsenvaltioiden opiskelijat opiskelevat yhteisillä oppitunneilla (muun muassa 

verkossa). 

Kysymys 5: Perheiden (mukaan lukien perheet, joissa on sijoitettuja lapsia) oikeudet eivät ole tasa-

arvoisia eri puolilla Eurooppaa. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU toteuttaa toimia sen varmistamiseksi, että kaikilla 

perheillä on perheenjäsenten ominaispiirteistä riippumatta yhtäläiset oikeudet kaikissa 

jäsenvaltioissa. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU parantaa vanhempainvapaan vähimmäiskeston 

sääntelyä ja täytäntöönpanoa, jotta kaikki EU:n kansalaiset voivat hyötyä siitä 

tasavertaisesti. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme, että EU toteuttaa toimia varmistaakseen, että lapsiperheille 

tarkoitetut tukitoimet ovat yhdenmukaisia kaikissa jäsenvaltioissa. 

 Suuntaviiva 4: Suosittelemme, että EU:n painopisteenä olisi viikoittaisen vakiotyöajan 

(lyhyempi ja yhdenmukainen työaika) vahvistaminen, jotta voidaan varmistaa Euroopan 

kansalaisten ja heidän perheidensä parempi ja yhdenvertainen kohtelu. 

Oikeudenmukaisuus 

Kysymys 1: Palkkaerot (maantieteellisiin syihin perustuvat tai sukupuolten väliset palkkaerot) 

 Suuntaviiva 1: Edistetään kohtuullisia palkkoja (ottaen myös huomioon yritysten siirtäminen 

halvan työvoiman EU-maihin). 

 Suuntaviiva 2: Vähennetään sukupuolten välisiä palkkaeroja. 

Kysymys 2: Äitiyteen/isyyteen/lasten syntymään liittyvät vaikeudet (erityisesti nuorten keskuudessa) 



 Suuntaviiva 1: Tuetaan (erityisesti nuorten) äitiyttä ja isyyttä. 

Kysymys 3: Tasapuolisuuden puute laadukkaan koulutuksen saatavuudessa 

 Suuntaviiva 1: Edistetään tasavertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa koulutuksessa. 

 Suuntaviiva 2: EU:n akateemiset tutkinnot olisi tunnustettava kaikissa EU-maissa 

 Suuntaviiva 3: Laadukkaan ja vertailukelpoisen koulutuksen tasavertainen saatavuus eri 

valtioissa. 

Kysymys 4: Vaikeudet ensimmäisen työpaikan saamisessa 

 Suuntaviiva 1: Edistetään ensimmäisen työpaikan saantia sekä työharjoittelua ammatillisessa 

koulutuksessa ja korkea-asteen koulutuksessa 

Mahdollisuus osallistua urheilutoimintaan 

Kysymys 1: Urheilun ja liikunnan harrastamismahdollisuuksien puute: palvelut, monimuotoisuus, 

priorisointi. 

 Suuntaviiva 1: Vähennetään sosiaalisia ja sukupuolten välisiä eroja mahdollisuuksissa 

osallistua urheiluun ja liikuntaan. Kannustetaan liikkumista jokapäiväisessä elämässä. 

 Suuntaviiva 2: Ollaan tietoisia liikunnan merkityksestä. Varmistetaan, että julkiset laitokset 

tarjoavat laadukkaita ja monipuolisia urheilupalveluja. EU: Laaditaan suuntaviivat, joiden 

avulla maat voivat edetä tähän suuntaan. 

 Suuntaviiva 3: Sisällytetään urheilu ja liikunta kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään 

(fyysinen terveys ja mielenterveys). 

 Suuntaviiva 4: Urheilun monimuotoisuus erilaisten valmiuksien kehittämiseksi 

 Suuntaviiva 5: Etsitään luovia tapoja yhdistää teknologia-avusteinen vapaa-aika ja liikunta 

(sovellukset, joiden avulla eri ihmiset voivat kokoontua urheilemaan kasvokkain tai 

verkossa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppiminen Euroopassa 

Eurooppalainen identiteetti 

Kysymys 1: Eurooppaan kuulumisen tunteen saavuttaminen. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamista kulttuurialan, 

ammatillisen ja sosiaalisen kanssakäymisen avulla (urheilu mukaan lukien) esimerkiksi 

järjestämällä työpajoja ja tapaamispaikkoja. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että yhteenkuuluvuuden tunnetta vahvistetaan lisäämällä 

tietoa EU:n toimielimistä ja jäsenvaltioista. 



 Suuntaviiva 3: Suosittelemme osallistumismahdollisuuksien lisäämistä, esimerkiksi 

kansalaisfoorumien avulla. 

 Suuntaviiva 4: Suosittelemme yhteisten menestystarinoiden (esim. pandemioiden torjunta, 

rauhan aikaansaaminen) korostamista ja EU:n tähänastisista toimista saatujen hyötyjen 

esittelyä koulujen opetusmateriaaleissa. 

 Suuntaviiva 5: Suosittelemme, että EU edistäisi enemmän kulttuuriohjelmia ja -vaihtoja. 

Kysymys 2: Koulutus ei ole kaikkien ulottuvilla (esim. Erasmus+). 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että kehitetään ohjelmia ja mahdollisuuksia, jotka olisivat 

kaikkien väestön ikäryhmien saatavilla (taustasta, iästä ja koulutuksesta riippumatta). 

 Suuntaviiva 2: Tarvitaan vieläkin enemmän vaihtoja (kulttuuri, musiikki, tutustuminen) ja 

rahoitusta. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme digitalisaation lisäämistä luokkahuoneissa (esim. 

virtuaaliympäristössä kokoontuvat monikansalliset luokat). 

Kysymys 3: Yhteisten etujen edistäminen siten, että Euroopan kansalaiset voisivat kokoontua yhteen. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että nykyisistä ohjelmista (kilpailut, turnaukset) tehdään 

eurooppalaisempia. 

Kysymys 4: Kielimuurit 

Suuntaviiva 1: Suosittelemme monikielisyyden edistämistä jo hyvin varhaisessa iässä. Kysymys 5: 

Eurooppaa koskevan samantasoisen tietämyksen takaaminen. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että kaikissa jäsenvaltioissa aletaan opettaa 

yleiseurooppalaista ainetta (historia, politiikka, kansalaiskasvatus). 

Digitaalinen koulutus 

Kysymys 1: Hyvän digitaalisen infrastruktuurin luominen. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU varmistaa, että kaikilla kansalaisilla on tekniset 

yhteydet (verkko ja päätelaitteet) ja että eri maissa kehitetään digitaalista infrastruktuuria 

(ottaen huomioon sellaisten laitteiden hankinta, joita voidaan käyttää uudelleen). 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU vahvistaisi oikeuden internetiin. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme, että asiaa käsiteltäisiin kestävyyden näkökulmasta. 

Kysymys 2: Digitalisaatio kaikkien saataville. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU edistäisi materiaalihankintoja ja järjestäisi koulutusta 

kaikille kansalaisille, erityisesti niille, joilla ei ole tietoteknisiä taitoja. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU asettaisi välineitä (kirjoitusohjelmia, koulutusalustoja) 

vapaasti kaikkien käyttöön. Tätä varten olisi kehitettävä joko omia ohjelmia tai asetettava 

olemassa olevat ohjelmat (esim. Office) kaikkien saataville. 

Kysymys 3: Digitaalisen koulutuksen ja työn sääntelyn tarve. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme pyöreän pöydän keskusteluiden edistämistä koulujen, 

yritysten, poliitikkojen, terveydenhuollon henkilöstön, psykologien ja sosiologien kanssa sekä 

verkko-opiskelun ja etätyön sääntelemistä lailla. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että digitaalisen lukutaidon lisäksi olisi kehitettävä enemmän 

kansalaisten arviointikykyä. Kansalaisten on kyettävä käsittelemään sisältöä kriittisesti. 

Kysymys 4: Digitaalisen maailman kielteisten vaikutusten ehkäiseminen. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että nuorille aiheutuvista vaaroista tiedotetaan 

kouluopetuksessa tietoteknisellä koulutuksella ja oppisopimuskoulutuksella. 



 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että innovaatiot sisällytetään osaksi digitaalista koulutusta ja 

niitä edistetään tehokkaammin. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme, että suuret tietotekniset alustat ottaisivat enemmän 

vastuuta. 

Kulttuurivaihdot 

Kysymys 1: Liian harvoilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua eurooppalaisiin vaihto-ohjelmiin. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU auttaisi muita heikommassa taloudellisessa 

tilanteessa olevia ihmisiä osallistumaan vaihto-ohjelmiin stipendien ja kouluille 

myönnettävän budjettituen avulla. 

 Suuntaviiva 2: Parannetaan kouluissa saatavilla olevaa tietoa. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme EU:n yhteistä foorumia, jolla koordinoidaan vaihto-ohjelmia, 

muun muassa tietoa muiden maiden koulujärjestelmistä, ja otetaan yritykset mukaan 

rakenteeseen, koska ne voivat ottaa opiskelijoita harjoittelijoiksi. 

 Suuntaviiva 4: Laaditaan kouluille tai luokille tarkoitettuja ohjelmia, joissa vieraillaan muissa 

EU-maissa. 

 Suuntaviiva 5: EU:n yhteinen vaihto-ohjelmien "luokkia" koskeva malli. 

 Suuntaviiva 6: Ehdotamme, että EU laatisi tietopaketin jäsenvaltioiden 

koulutusjärjestelmistä. 

 

Kysymys 2: Vaihtoehtoja tai tietoa ei ole riittävästi siitä, miten eri ikäryhmissä ja ammateissa voi 

osallistua vaihtoon. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU:n tulisi hyödyntää vaihtoihin jo osallistuneita 

henkilöitä, jotta he edistäisivät vaihto-ohjelmia aktiivisesti lähettiläinä. 

  



Ympäristökasvatus 

Kysymys 1: EU:n kansalaiset eivät osallistu riittävästi toimiin ilmastonmuutoksen ja kestävän 

kehityksen alalla. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että EU tekisi enemmän helpottaakseen tiedon jakamista 

kestäviin käytäntöihin liittyvistä parhaista käytännöistä. Vaihdetaan tietämystä ja 

teknologiaa koulutus-, hallinto- ja elinkeinoelämän organisaatioiden kesken. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että EU antaisi kansalaisille konkreettisempia neuvoja siitä, 

mikä on itse asiassa kestävä valinta kuluttajana tai yksittäisenä henkilönä. 

 Suuntaviiva 3: Suosittelemme, että kansalaisille jaetaan suoraan konkreettisempaa ja 

paikallista tietoa siitä, miten kansalaisten käyttäytyminen vaikuttaa heidän ympäristöönsä. 

 Suuntaviiva 4: Suosittelemme, että EU ottaa kestävyyden haasteen huomioon kaikkien 

jäsenvaltioiden kouluissa. 

Kysymys 2: Meillä ei ole riittävästi käytännön kokemusta siitä, mitä ympäristö ja ilmasto ovat ja mitä 

ne merkitsevät meille. 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että opetusohjelmissa keskitytään enemmän hankkeisiin, 

joissa lapset joutuvat kosketuksiin ympäristön ja ilmaston kanssa ja joissa pyritään myös 

kehittämään ratkaisuja. 

 Suuntaviiva 2: Suosittelemme, että kestävyys sisällytetään muiden oppiaineiden 

opetussuunnitelmiin kouluissa eri puolilla EU:ta. 

 

Koulutuksen laatu, rahoitus ja saatavuus 

Kysymys 1: 

 Suuntaviiva 1: Yhtenäiset ja säännellyt opetusstandardit kaikkialla Euroopassa perusasteen 

ja toisen asteen koulutuksessa.  

 Suuntaviiva 2: EU:n kaikissa perusasteen kouluissa olisi opetettava yhtä ainoaa 

eurooppalaista kieltä, ja EU:n jäsenvaltioiden olisi rahoitettava ja maksettava kyseinen 

opetus. 

 Suuntaviiva 3: Kaikkien olisi voitava osallistua helposti Erasmus-ohjelmaan. 

 Suuntaviiva 4: Kaikille yhtäläinen pääsy korkea-asteen koulutukseen. Jos tämä ei toteudu, se 

on vastoin yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

Kysymys 2: 

 Suuntaviiva 1: Yhtäläiset mahdollisuudet ilmaiseen koulutukseen kaikkialla EU:ssa. 

Kysymys 3: 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että elämäntaitoja, muun muassa seksuaaliterveyteen liittyviä 

kysymyksiä, olisi opetettava kouluissa kaikilla tasoilla. Vastakkaisiin näkemyksiin olisi 

vastattava vapaaehtoisilla oppitunneilla, jotka tarjoavat faktapohjaista seksuaalikasvatusta. 

 

 

 

Kysymys 4: 



 Suuntaviiva 1: Rahoitus ja mahdollisuus saada rahoitusta ja apurahoja on olennaisen tärkeää 

kaikkialla EU:ssa, jotta voidaan varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja yhtäläiset mahdollisuudet 

käyttää teknologiaa. 

Kysymys 5: 

 Suuntaviiva 1: Lisätään tukea opettajille yksilöinä. 

Koulutuksen yhdenmukaistaminen 

Kysymys 1: 

 Suuntaviiva 1: Kaikissa Euroopan kouluissa tulisi olla yhtäläiset koulutusta koskevat 

standardit. 

Kysymys 2: 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että ympäristökasvatus on osa koulujen opetusohjelmaa jo 

varhaisesta iästä alkaen ja sitä opetetaan jokaiselle EU:ssa asuvalle henkilölle. 

Kysymys 3: 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme, että opetetaan yhtä yhteistä eurooppalaista kieltä eli 

englantia, mikä helpottaisi huomattavasti ympäristökasvatusta ja kaikkien muiden asioiden 

käsittelyä eri puolilla Eurooppaa. 

 

Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 

Digitalisaation demokratisointi 

Kysymys 1: Digitaalisia välineitä ja niiden käyttöä ei opeteta riittävästi koulussa 

 Suuntaviiva 1: Koulussa on omaksuttava digitaalisiin välineisiin perustuva pedagogiikka. 

 Suuntaviiva 2: Eurooppalaisissa kouluissa tarvitaan koulutusta digitaalisista välineistä ja 

niihin liittyvistä kysymyksistä. 

Kysymys 2: Internetin käyttöön liittyy väärinkäytöksiä (muun muassa verkkohäirintää koskevia 

ongelmia) 

 Suuntaviiva 1: Tarvitaan selkeämpää ja täsmällisempää pedagogiikkaa, jotta ihmiset saavat 

tietoa internetin käytöstä (ks. koulutusta koskeva kysymys 1). Suosittelemme internetin 

käyttöä koskevia etiikan kursseja 

 Suuntaviiva 2: Meidän on toimittava valeuutisten ja väärän tiedon torjumiseksi. 

Suosittelemme eri toimien, kuten varmennettujen verkkosivustojen, moninkertaistamista.  

 Suuntaviiva 3: Meidän on tehostettava internetissä esiintyvien väärinkäytösten torjuntaa. 

Suosittelemme, että perustetaan poliisia lähellä oleva organisaatio, joka on erikoistunut 

digitaalisiin näkökohtiin ja joka pystyy tunnistamaan henkilöt internetissä ja havaitsemaan 

tuomittavan käytöksen. 

 

 

Kysymys 3: Laitteet ja digitaaliset palvelut ovat hyvin kalliita 

 Suuntaviiva 1: Suosittelemme investoimista digitaaliseen innovointiin, jotta jokaisella 

eurooppalaisella olisi mahdollisuus käyttää laitteita paikallisella tasolla. 

Kysymys 4: Osa ihmisistä ei tiedä, miten digitaalisia välineitä käytetään – miten voidaan olettaa, että 

kaikki eurooppalaiset osaavat käyttää niitä? 



 Suuntaviiva 1: Opetetaan kouluissa digitaalisten välineiden käyttöä mutta käsitellään myös 

mediaa, koska sillä on tärkeä rooli digitaalisen tietoisuuden lisäämisessä. 

 Suuntaviiva 2: Yksi yhteinen internetverkko kaikissa EU-maissa. 

 Suuntaviiva 3: Kaikista verkossa olevista tiedoista tulisi voida raportoida myös verkon 

ulkopuolella. 

Kysymys 5: Kansalaisilla on liian vähän tietoa henkilötietojensa käytöstä ja erityisesti 

henkilötietojensa myynnistä 

 Suuntaviiva 1: On syytä rajoittaa internetiin pääsyyn tarvittavien henkilötietojen määrää, ja 

digitaalisten alustojen on oltava vastuussa tietojen käytöstä. 

 Suuntaviiva 2: Luodaan eurooppalaisille yrityksille yhteiset pilvipalvelut. 

 Suuntaviiva 3: Luodaan eurooppalainen sosiaalinen verkosto, jonka eurooppalaiset ovat 

tehneet eurooppalaisille. 

Kysymys 6: Tekoälyn algoritmien epäselvyys 

 Suuntaviiva 1: Yksinkertaistetaan ja selitetään tekoälyn käyttämiä algoritmeja paremman 

yhteiskunnallisen hyväksynnän varmistamiseksi. 

Kyberturvallisuus 

Kysymys 1: Tietoja käyttäviä monikansallisia yhtiöitä, kuten sosiaalisia verkostoja, koskevien 

sääntöjen ja avoimuuden puutteellisuus. 

 Suuntaviiva 1: Tarvitsemme yhteisön, joka edustaa kuluttajia ja puolustaa ihmisten etuja 

heidän tietojaan käyttäviä yrityksiä vastaan. 

 Suuntaviiva 2: Euroopan on puhuttava yhdellä äänellä digitaalialan jättiläisiä vastaan, joilla 

on hyvin paljon vaikutusvaltaa. Näiden yhtiöiden tuomitseminen pitäisi olla mahdollista 

myös Euroopassa eikä vain Yhdysvalloissa, ja ne olisi velvoitettava soveltamaan EU:n 

lainsäädäntöä. 

 Suuntaviiva 3: Ehdotamme, että teksteistä, joilla annetaan suostumus henkilötietojen 

käyttöön verkkosivustolle siirryttäessä, tehtäisiin selkeämpiä ja lyhyempiä.  

Suuntaviiva 4: Seurataan sellaisten maiden esimerkkiä, jotka ovat löytäneet toimivia ratkaisuja 

(esimerkiksi Suomen koulutusjärjestelmä).Kysymys 2: Kyberturvallisuus on monimutkainen asia, ja 

on epäselvää, miten sitä hallinnoidaan ja millä tasolla. 

 Suuntaviiva 1: Ehdotamme, että yritysten ja Euroopan unionin jäsenmaiden välistä 

yhteistyötä lisätään ja otetaan käyttöön maailmanlaajuisia toimia ja tehdään 

maailmanlaajuinen sopimus kyberturvallisuudesta. 

Kysymys 3: Internetin käyttäjinä olemme alttiita monille riskeille (tietojen kalastelu, piratismi jne.). 

Kaikki eivät ole tietoisia näistä riskeistä eivätkä välttämättä tiedä, miten ne tunnistetaan. 

 Suuntaviiva 1: Riskitietoisuutta on olemassa, mutta sitä on vahvistettava. Ehdotamme, että 

riskitietoisuudesta annetaan konkreettisia esimerkkejä (esimerkiksi selittämällä, mitä on 

tietojen kalastelu, ja antamalla esimerkkejä sekä selittämällä, että on virheellistä mainontaa 

ja antamalla siitä esimerkkejä jne.).  

 Suuntaviiva 2: Ehdotamme, että käynnistetään useassa verkossa eurooppalaisia 

tiedotuskampanjoita, jotka on suunnattu erityyppisille käyttäjille (nuoret, ikääntyneet). 

 Suuntaviiva 3: Helpotetaan ja selvitetään, miten tilien väärinkäytöstä sosiaalisissa 

verkostoissa raportoidaan, jotta voitaisiin tunnistaa internetissä väärinkäytöksiin syyllistyvät 

henkilöt ja rangaista heitä. 



Kysymys 4: Verkkosivustoja ja alustoja (laajassa merkityksessä) käytetään yhä enenevässä määrin 

kyberrikollisuuteen (rahan kiristäminen, uhkailut, häirintä, muu kiristys jne.). 

 Suuntaviiva 1: Ehdotamme verkkosivustojen ja alustojen sekä viranomaisten välisen 

yhteistyön vahvistamista, jotta kyberrikokset tunnistettaisiin ja niitä seurattaisiin 

systemaattisemmin. On tärkeää, että kaikkien kulissien takana toimivien toiminnasta 

tehdään näkyvää. 

Tietosuoja 

Kysymys 1: Kansalaisilla ei ole pääsyä heidän itsensä luovuttamiin tietoihin eikä mahdollisuutta 

valvoa niitä. 

 Suuntaviiva 1: Luodaan helposti kansalaisten saatavilla oleva EU:n elin, joka edellyttää 

avoimuutta ja tarjoaa EU-maille yhteiset normit. 

 Suuntaviiva 2: Annetaan ihmisille mahdollisuus valita, mitkä tiedot ovat arkaluonteisia ja 

mitkä eivät. 

 Suuntaviiva 3: Otetaan käyttöön EU:n digitaalinen henkilökortti (ei pelkästään kansallinen 

digitaalinen henkilökortti). 

 Suuntaviiva 4: Puhelimissa ja kotisovelluksissa (esim. Alexa) olisi ilmoitettava avoimemmin, 

mitä ne keräävät, tallentavat ja jakavat (ja kenen kanssa), ja että laitteiden omistajilla olisi 

oltava mahdollisuus poistaa tai rajoittaa pääsyä tietoihin. 

Kysymys 2: Data-alan jättiläisten (esim. Facebook) valvontamekanismit ovat riittämättömiä, koska 

niillä on jopa enemmän valtaa kuin poliittisilla päättäjillä. 

 Suuntaviiva 1: Riippumattoman ja jäsenvaltioiden rahoittaman EU:n elimen (joka ei ole 

poliittinen vaan asiantuntijapohjainen) tulisi kohdistaa tähän selkeää valvontaa. 

 Suuntaviiva 2: Annetaan uusia säännöksiä digitaalisesta mainonnasta. 

 Suuntaviiva 3: Tietosuojan noudattamisen EU-sertifiointi tulisi olla pakollista kaikissa 

teknologiayrityksissä ja kaikille teknologian tarjoajille, ja se tulisi osoittaa selvästi 

organisaation verkkonäkyvyydessä. 

 Suuntaviiva 4: Palkitaan yrityksiä, jotka noudattavat tietosuojaa, avoimuutta ja turvallisuutta 

koskevia sääntöjä. 

Kysymys 3: Kansalaisille suunnattu digitaalinen koulutus ei ole riittävää. 

 Suuntaviiva 1: Räätälöidyt kurssit ikääntyneille kansalaisille ja neuvontapalvelujen 

tarjoaminen. 

 Suuntaviiva 2: Erityinen opetussuunnitelma nuoremmille sukupolville (kouluissa ja kotona). 

 Suuntaviiva 3: Muiden kuin syntyperäisten tekniikan käyttäjien tukeminen teknologian 

käyttöä koskevan ajantasaisen tiedon hankinnassa. 

 Suuntaviiva 4: Vahvistetaan yleismaailmallinen peruslinjaus sille, mitkä digitaalisen 

lukutaidon vähimmäisvaatimukset olisivat. 

 Suuntaviiva 5: EU:n olisi tuettava (ylisukupolvisia) koulutusohjelmia, joissa nuoret opettavat 

ikääntyneitä toimimaan digitaalisessa ympäristössä. 

 Suuntaviiva 6: Luodaan kyberrikollisuutta koskevia erityisiä koulutusohjelmia ja 

viestintäkampanjoita. 

Kysymys 4: Digitaalisessa ympäristössä käytetty (oikeudellinen ja teknologinen) kieli on liian 

monimutkaista, jotta kansalaiset voisivat ymmärtää sitä. 



 Suuntaviiva 1: Otetaan käyttöön teknologiayritysten sertifiointikriteerit, joiden mukaan 

yritysten on annettava yksinkertaistetut tiivistelmät tietojen käytöstä kaikille 

ymmärrettävällä tavalla. 

 Suuntaviiva 2: Ensisijaisena periaatteena on olla myöntämättä lupaa (lukuun ottamatta 

nimenomaista suostumusta) tai myöntää rajoitettu lupa henkilötietojen käyttöön. 

 Suuntaviiva 3: Parannetaan tiedottamista muutoksista yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja 

tietosuojassa yleensä. 

Kysymys 5: Tietosuojaa koskeva tutkimus ei ole riittävää. 

 Suuntaviiva 1: EU:n rahoitus tutkimustoimien laajentamiseksi. 

Kysymys 6: Teknologian saatavuus on puutteellista (esim. pienituloisten perheiden lapsille) 

 Suuntaviiva 1: Rahoitetaan tukiohjelmia niitä varten, joilla ei ole laitteita ja mahdollisuutta 

hankkia niitä. 

 Suuntaviiva 2: Valmistellaan vertailuarvoja koskevia tietoja EU:lle ja parannetaan 

mahdollisuuksia käyttää teknologiaa koulutusohjelmissa ja oppilaitoksissa. 

Terve digitalisaatio 

Kysymys 1: Miten voidaan käsitellä teknologian vaikutusta kansalaisten mielenterveyteen? 

 Suuntaviiva 1: Käynnistetään kaksivuotinen pilottihanke, jossa Suomen koulutusmallia 

sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja arvioidaan sen tuloksia. 

 Suuntaviiva 2: Organisaatio/laitos, jossa ikääntyneille opetetaan internetin järkevää käyttöä. 

 Suuntaviiva 3: Perustetaan kouluihin yhteisiä koulutustiloja alaikäisille ja heidän perheilleen, 

jotta he oppisivat yhdessä. 

 Suuntaviiva 4: Tutkitaan ja selvitetään, onko digitaalisen koulutuksen edellyttämä 

infrastruktuuri samantasoista kaikissa jäsenvaltioissa (onko kaikissa kouluissa tietokoneita, 

valokuituverkot jne.)? 

Kysymys 2: Miten torjutaan kaikkia vahinkoja, jotka aiheutuvat valeuutisten, algoritmien vallan ja 

heikon tietosuojan yhdistelmästä? 

 Suuntaviiva 1: Koulutetaan ihmisiä ajattelemaan kriittisesti 

 Suuntaviiva 2: Algoritmit näyttäisivät automaattisesti tietyn aiheen kanssa ristiriidassa ja 

sopusoinnussa olevat versiot sekä muut näkökulmat (valeuutiset), jotta niitä voisi vertailla. 

 Suuntaviiva 3: Tietojen käsittely ja tallentaminen paikallisille laitteille ilman, että niitä 

jaetaan pilvipalveluissa  



 Suuntaviiva 4: Käytetään tiedeyhteisön enemmistön yksimielisyyttä paikkansa pitävänä 

näkökulmana, jota käytetään vertailuun muiden näkökulmien kanssa. 

 Suuntaviiva 5: Organisaatio tai laitos, joka todentaa ja tarkistaa uutiset ja ilmoittaa, ovatko 

ne totta vai eivät. 

 Suuntaviiva 6: Tiedotusvälineet eivät voi olla yksityisiä, vaan niiden on oltava julkisia, jotta ne 

eivät tekisi rahaa levittämällä valheita. 

 Suuntaviiva 7: Käynnistetään kaksivuotinen pilottihanke, jossa Suomen koulutusmallia 

sovelletaan kaikissa jäsenvaltioissa, ja arvioidaan sen tuloksia. 

 Suuntaviiva 8: Luodaan varmennettuja uutisia esittävä eurooppalainen verkkoalusta. 

 Suuntaviiva 9: Perustetaan eurooppalainen digitaalinen alusta, joka tarjoaa tietoa ja 

koulutusta (ei ainoastaan internetin järkevästä käytöstä, vaan myös monista muista 

näkökohdista) ja tarjoaa lisäksi mielenterveyskysymyksiin liittyviä resursseja ja 

ammattilaisten palveluja. 



Liite I: Miten suuntaviivat määriteltiin? 

Yleiskatsaus toisesta istunnosta 

 

Perjantai 5.11.2021 

Täysistunto 1 

Sisältö: Paneelin uudelleenkokoontuminen ja valmistautuminen toiseen istuntoon 

Tervetuliaissanat; kansalaisten puheenvuorot; konferenssin täysistuntolähettiläiden raportti; 

viimeisimmät tiedot foorumista; viikonlopun esityslista; istunnon menetelmien esittely 

  

 

 

 

Alaryhmän 
istunto 

Täysistunto 

Osa-alueen 
täysistunto 

 

        

 

 Istunto 2 



Lauantai 6.11.2021 

Osa-alueen täysistunnot 1 

Sisältö: asiantuntijat esittivät näkemyksensä alateemoista 

Työskentely alaryhmissä 1 

Sisältö 1: kansalaiset määrittelivät tiettyyn alateemaan liittyviä kysymyksiä alateeman 

aiheiden, asiantuntijoiden panoksen, oman tietämyksensä ja käytyjen keskustelujen pohjalta 

Sisältö 2: kansalaiset laativat kunkin kysymyksen osalta suuntaviivat ja perustelut3 

 

Sunnuntai 7.11.2021 

Osa-alueen täysistunnot 2 

Sisältö: asiantuntijat esittivät lisää näkemyksiä alateemoista 

Työskentely alaryhmissä 2 

Sisältö 1: osa-alueesta riippuen kansalaiset joko muotoilivat uusia kysymyksiä, suuntaviivoja 

ja perusteluja tai parantelivat lauantaina tehtyä työtä. 

Sisältö 2: kansalaiset viimeistelivät suuntaviivat ja perustelut.  

Täysistunto 2 

Sisältö 1: ryhmien esittelijät kertoivat alaryhmissä käydyistä keskusteluista 

Sisältö 2: kansalaiset antoivat palautetta toisesta istunnosta 

Sisältö 3: päävetäjä esitti katsauksen kolmanteen istuntoon 

  

                                                
3  Ilmoitettu liitteessä "Yksityiskohtaiset kysymykset, suuntaviivat ja perustelut" 



B. Yksityiskohtainen suuntaviivojen laatimisprosessi 

 Alkutilanne: Ensimmäisessä istunnossa kukin eurooppalainen kansalaispaneeli nosti esiin  

75–78 paneelin yleiseen aiheeseen liittyvää aihetta. Nämä aiheet jaettiin viiteen osa-

alueeseen, jotka koostuivat alateemoista. Kunkin paneelin esiin tuomat aiheet muodostivat 

pohjan kansalaisten toiselle istunnolle. Ennen toista istuntoa kansalaisille osoitettiin tietty 

osa-alue ja alateema, jota he tulisivat käsittelemään. 

 

 Lauantaiaamuna kansalaiset aloittivat päivän osallistumalla yhteen osa-alueen täysistuntoon 

heille osoitetun osa-alueen mukaan. Kutakin osa-aluetta vastaa yksi täysistunto, joka 

koostuu kolmesta kyseistä osa-aluetta käsittelevästä alaryhmästä. Osa-alueen täysistunnon 

aikana vetäjät esittelivät alateemat, ja paneelin jäsenet kuulivat yhtä tai kahta asiantuntijaa 

kustakin alateemasta. Asiantuntijoiden osuuden jälkeen oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

Osa-alueen täysistunnon päätteeksi alaryhmät kävivät 20 minuutin ajan yhdessä laajaa 

alustavaa keskustelua siitä, miten he ymmärsivät aiheiden ja kysymysten yhdistämisen 

toisiinsa. 

 

 Osa-alueen täysistunnon jälkeen kansalaiset siirtyivät työskentelemään alaryhmissä. Tämän 

ensimmäisen alaryhmätyöskentelyn tavoitteena oli, että kansalaiset käyttäisivät omaa 

tietämystään, asiantuntijoiden panosta ja osa-alueensa aihetta keskustelun pohjana ja 

ohjenuorana selkeiden kysymysten muotoilemiseksi. Kysymys on ongelma tai asia, joka 

pyritään ratkaisemaan. Jos jokin aihe oli jo melkein kysymys, sitä voitiin käyttää keskustelun 

pohjana. Jos aihe oli hyvin laaja, siitä oli mahdollista muodostaa kysymys. 

 

 Kansalaiset saattoivat nostaa esiin niin monta kysymystä kuin halusivat tämän ensimmäisen 

45 minuutin pituisen jakson aikana. Sunnuntaina pidetyn osa-alueen täysistunnon jälkeen 

heillä oli mahdollisuus käsitellä jäljellä olevia kysymyksiä uudelleen uuden asiantuntijan 

esittämästä uudesta näkökulmasta. 

 

 Kansalaiset työskentelivät loppupäivän alaryhmissä ja alkoivat laatia suuntaviivoja esille 

ottamistaan kysymyksistä. Suuntaviivat ovat ensimmäinen askel laadittaessa suosituksia, 

jotka ovat kolmannen istunnon tavoite. Toisessa istunnossa laaditut suuntaviivat 

muodostavat perustan suositusten laatimiselle kolmannessa istunnossa. 

 

 Lauantaipäivän lopussa alaryhmät saivat jonkin toisen alaryhmän päivän aikana tuottaman 

työn tulokset, ja niitä pyydettiin reagoimaan ja antamaan palautetta. 

 

 Sunnuntai alkoi osa-alueen täysistunnolla. Tämän osa-alueen täysistunnon tavoitteena oli, 

että kukin alaryhmä esittelee tähän mennessä laatimansa luonnokset suuntaviivoiksi. Lisäksi 

he saivat kuulla uusia asiantuntijoita aiheista, joita he olivat jo työstäneet, tai uusista aiheista 

osa-alueesta riippuen. 

 

 Osa-alueen täysistunnon jälkeen kansalaiset siirtyivät työskentelemään alaryhmissä joko 

viimeistelläkseen lauantaisia suuntaviivoja ottaen huomioon asiantuntijapalautteen tai 

ottaakseen esille uusia kysymyksiä ja laatiakseen uusia suuntaviivoja. 

 



Liite II: Yksityiskohtaiset kysymykset, suuntaviivat ja perustelut 

Huom.: Aiheita kuvaavat keskustelunvetäjien muistiinpanot. Keskustelunvetäjät tekivät muistiinpanoja omalla kielellään. I = kysymys,  

O = suuntaviiva, J = perustelu 

Osa-alue I: "Työelämä Euroopassa" 

Alkuperäinen kieli 



Työ-
markkinat 
(ryhmä 1 
(saksa)) 

I1: Gleiche Lebensqualität (zwischen Ländern / zwischen Land/Stadt). 
 
O1: Eine proaktive EU-Wirtschaftspolitik um die Globalisierung besser zu steuern. 
J1: Die Exzesse der Globalisierung sollten korrigiert werden und "Brain Drain" verhindert werden. 
 
O2: Eine "Magna Carta", die alle zentralen Arbeitsthemen regelt. 
J2: Eine Charta kann ein verbindendes Element sein. 
 
O3: Nationale Umsetzung von EU-Verordnungen ist ein Problem. 
J3: In einigen Ländern ist nicht Regulierung, sondern Umsetzung die Herausforderung. Es gibt eine große Schattenwirtschaft. 
 
I2: Harmonisierung vs Liberalisierung 
 
O1: Es sollte eine Harmonierung der Arbeitnehmerrechte und Arbeitsbedingungen geben. 
J1: Ungleiche Arbeitsbedingungen können zu sozialer Exklusion führen. 
 
O2: Unternehmerische Freiheit darf nicht zu sehr eingeschränkt werden 
J2: Unternehmen könnten weniger Menschen einstellen durch Überregulierung. 
 
O3: Die EU sollte einen Europäischen Mindestlohn etablieren 
J3: Es entstehen ansonsten ethisch problematische Situationen. Aktuell z.B. Erntehelfer in der Hochphase der Pandemie aufgrund des Lohngefälles. 
 
O4: Recht auf Arbeitsplätze für alle 
 
I3: Arbeitnehmerrechte stärken 
 
O1: Gründung von Gewerkschaften unterstützen 
 
I4: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
O1: Die Kluft zwischen Öffentlichen und Privaten Sektor muss geschlossen werden 
J1: im Öffentlichen Bereich gibt es bis zu einem Jahr Elternzeit, in Privatunternehmen nur 4 Monate (Beispiel aus Griechenland). Es gibt auch große 
Unterschiede bei den Zulagen. 
 
O2: Die Betreuung muss verbessert werden um die Work-Life Balance zu ermöglichen. 
J2: Ohne Investionen in die Infrastruktur, vor allem Kindertagesstätten, kann keine ausreichende Betreuung gewährleistet werden. 
 
O3: Es gibt hier noch eine starke Ungleichheit zwischen Frauen und Männern 
J3: Hier spielen Tradition und Kultur eine gewichtige Rolle, aber durch richtige Anreize kann die Ungleichheit reduziert werden. Außerdem müsste es 
eine größere Anerkennung und Akzeptanz für Betreuung geben, vor allem für Frauen. 
 
O4: Große Dringlichkeit in der Umsetzung von EU Richtlinien in nationales Recht 



J4: Es gibt noch zu viele Unterschiede zwischen den Ländern. 
 
O5: Andere Formen von Familien dürfen nicht ignoriert werden. Dies gilt auch für Familien, die Behinderte Personen betreuen. 
 
I5: EU Aktionsplan zu sozialen Rechte 
 
O1: Aktionsplan sollte rechtlich bindend gemacht werden, damit nationale Regierungen verpflichtet sind, ihn umzusetzen 
J1: Es gibt keinen Fortschritt ohne Verbindlichkeit 
 
O2: Mehr Aufklärung bei Bürgern bei diesen Entscheidungen 
J2; Ohne Wissen kann man nicht gemeinsam handeln. Es sollte ein gemeinsames Medium europaweit geben. 
 
O3: Geschlechtergleichheit muss vorangetrieben werden. Das gilt auch für Equal Pay. Transparenz bei Löhnen ist essentiell. 
 
O4: Chancengleichheit für alle (Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, Behinderte Personen,... 
 
I6: Lokale Wirtschaft stärken 
 
O1: Steuerbefreiung für lokal angebaute oder produzierte Waren 
J1: So können bessere, nachhaltigere und ökologische Strukturen aufgebaut werden, die den Menschen vor Ort helfen 
 
O2: KMUs besser schützen. Ein EU-Büro könnte hier unterstützen, z.B. mit Informationen, Rechtsbeistand 
 
O3: Bessere Anreize setzen für gefährliche Tätigkeiten 
 
O4: Start-Ups in der Lokalwirtschaft: System von Darlehen, die von großen Banken unterstützt wird. Auch Unterstützung von lokaler rechtlicher 
Beratung; 
J4: Start-ups sind besonders in der Anfangsphase abhängig von Unterstützung um später erfolgreich zu sein. 
 
I7: Bedingungsloses Grundeinkommen 
 
O1: Es sollte einen Vertrag geben, der verschiedene Aspekte berücksichtigt. Eine europäische Gewerkschaft soll die Einhaltung überwachen. 
J1: Ohne Überwachung ist die Umsetzung schwierig 
 
O2: Von zentraler Bedeutung ist die Anpassung an den nationalen Kontext. 
J2: Die Kaufkraft in den Ländern ist sehr unterschiedlich, ein Grundeinkommen hätte daher ganz andere Auswirkungen 
 
O3: Vor einem bedingungslosen Grundeinkommen muss ein EU weiter Mindestlohn etabliert sein. 
J3: Das Grundeinkommen geht über den Mindestlohn hinaus und wäre als erster Schritt zu weitreichend 
 
O4: Das Grundeinkommen muss an eine Regulierung der Migration gekoppelt werden. 
O4: Ohne Regelung wird das Migrationssystem überfordert und falsche Anreize gesetzt 



 
O5: Das Grundeinkommen ist als Konzept sinnvoll und hat das Potential, ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen 
J5: Es gibt Umstände im Leben oder finanzielle Abhängigkeiten, die die volle Entfaltung eines Menschen einschränken oder verhindern. Durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen besteht die Möglichkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
 



Nuoret ja 
työllisyys 
(ryhmä 6 
(hollanti)) 

I1: Het curriculum en de ervaring tijdens de studies zijn niet goed afgestemd op de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Studenten hebben te weinig kans om ervaring op te doen met die arbeidsmarkt. 
 
O1: Wij stellen voor om jongeren vanaf de middelbare school de kans te geven om verschillende ervaringen op te doen in diverse werkomgevingen 
en/of in sociale projecten zodat ze een inzicht krijgen in de arbeidsmarkt. In een latere studiefase stellen we voor dat dit meer gericht gebeurt in 
functie van hun interesse en opleiding. Op deze manier leren ze het belang van verantwoordelijkheid en krijgen ze inzicht in hun mogelijke toekomst 
en krijgen ze respect voor de verschillende beroepen. 
J: Het doel is om een betere aansluiting te hebben tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
Maar ook om jongeren inzicht en respect te laten krijgen voor de arbeidmarkt. En verantwoordelijkheidszin op te bouwen. 
 
O2: We stellen voor om bedrijven en organisaties te stimuleren om stageplaatsen te voorzien door hen fiscale en andere voordelen te verlenen. 
J: Niet voldoende bedrijven en organisaties zijn vandaag bereid dit nu te doen. De oorzaak hiervan kan divers zijn: bv. Onvoldoende capaciteit om de 
stagairs te begeleiden. Organisaties en bedrijven beseffen niet voldoende welke kansen dit biedt voor hun eigen toekomst. Het is een win-win voorstel. 
 
I2: Het verlies van niet-digitale vaardigheden en sociale competenties nodig voor de arbeidsmarkt. 
 
O1: Sociale competenties en vaardigheden moeten mee in het schoolcurriculum vervat worden. Sociale competenties zijn het leren omgaan met 
elkaar, het luisteren naar elkaar, verdraagzaamheid, dialoog aanmoedigen, weerbaarheid, begrip, respect en waardering hebben voor anderen. 
J: Om op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren heb je absoluut ook nood aan deze softskills. 
 
O2: Leerkrachten moeten eerst zelf bewust zijn van deze sociale vaardigheden en opgeleid worden om jongeren daarin te begeleiden. Train the 
trainer. 
J: We moeten beginnen met de leerkrachten hierover op te leiden want anders kunnen zij jongeren niet goed genoeg begeleiden 
 
O3: Humane opleidingen zoals klassieke literatuur en ethiek moeten weer onderwezen worden in landen waar dat niet meer wordt gedaan. 
J: Op deze manier kunnen we blijvend voortbouwen uit de lessen geleerd uit het verleden. 
 
O4: Jongeren moeten aangemoedigd worden om onafhankelijk in de maatschappij te staan. Daarom moeten ze aangespoord worden om blijvend aan 
zelfstudie te doen, kritisch te denken en nieuwsgierig te blijven. Met aandacht voor alle lagen uit de maatschappij. 
J: De snel veranderende wereld vereist om permanent nieuwsgierig te zijn en blijvend aan bijscholing te doen. 
 
I3: Er zijn vele barrieres voor toetreding tot de arbeidsmarkt voor jonge Europeanen en niet-Europeanen op het gebied van harmonisatie 
van opleidingen en hun erkenning, administratie, kennis over bestaande programma's in de EU. 
 
O1: Het onderwijs moet beter afgestemd worden op de veranderende noden in de arbeidsmarkt daarom moeten leerkrachten een beter inzicht krijgen 
van die noden.  
We stellen voor om regelmatig overleg te organiseren tussen beleid, onderwijs en bedrijfsleven om de noden te kennen. 
J: Op deze manier kan men beter inspelen op de opleidingen van leerkrachten en het curriculum afstemmen op wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Doel 
is om een betere doorstroming te krijgen tot de arbeidsmarkt. 
 
O2: Het wederzijdse erkennen van diploma's en het standardiseren van opleidingen in de EU moeten beter geharmoniseerd worden. 



justification, Het doel is om de drempels voor arbeidsmigratie tussen landen te weg te nemen.  
 
I4: Welke lessen kunnen we leren naar de toekomst met betrekking tot de gemiste opleiding, stages en toegang tot de arbeidsmark die er 
zijn door de COVID19 crisis, en die sterker zijn voor de jongeren en de zwakkeren in de maatschappij. 
 
O1: Voorstel voor het heractiveren van de programma's die er waren vóór de pandemie: Deze links zijn beschikbaar op de website van de EU, maar ze 
zijn niet meer up to date. Men moet ook programma's voor kinderen jonger dan 18 jaar voorzien. 
J: De websites van de EU moeten accuraat zijn. 
 
O2: De EU moet beter communiceren over de verschillende programma's die zij lanceert voor het herstel van de pandemie. Bvb. het ALMA programma 
J: Het heeft weinig zin om programma's te initieren als niemand ervan op de hoogte is 
 
O3: Door de pandemie is er minder mobiliteit tussen de landen mogelijk voor jongeren om te gaan werken in andere lidstaten. Daarom moeten we 
versneld digitale programmas opzetten om die uitwisseling te bevorderen. 
J: Nood aan heractiveren van jongeren op de arbeidsmarkt in de EU 
 
O4: De nadelen die de studenten hebben door het verplicht verlengen van hun studie omdat ze geen stage hebben kunnen lopen, zouden 
geminimaliseerd moeten worden. Nadelen zijn bijvoorbeeld: kosten, studieverlenging, vertraging bij de toetreding tot de arbeidsmarkt. 
J: Jongeren moeten alle kansen hebben om op een goede manier hun loopbaan te starten, zonder die ballast 
 
O5: Overheden moeten sneller en flexibeler kunnen inspelen wanneer er urgente omstandigheden zijn zoals een crisis. Wij stellen voor dat er lessen 
worden getrokken en nieuwe draaiboeken worden gemaakt om meer wendbaar te zijn bij een volgende urgentie. (op gebied van werk, onderwijs, ...) 
J: Sneller en wendbaarder zijn in crisistijden 
 
I5: Het is moeilijk om voldoende diverse stages te organiseren in afgelegen gebieden 
 
O1: In afgelegen gebieden moeten lokale scholen, overheden, organisaties en bedrijven nauw samenwerken om te realiseren dat die stageplaatsen er 
ook effectief komen. 
J: Alle jongeren moeten die kans kunnen krijgen, waar ze ook wonen. 
 
I6: Hoe kunnen we het werk beter herverdelen tussen iedereen 
 



Digitali-
saatio 
työelämässä 
(ryhmä 15 
(italia)) 

I1: Perdita di posti di lavoro in Europa a favore di Paesi extra-europei provocata da outsourcing, delocalizzazione, digitalizzazione e smart 
working 
 
O1: rattenere il lavoro in Europa; 
 
O2: Predisporre incentivi e normativa che aiuti a mantenere i lavori in UE/paesi europei puntando sul marchio; 
 
O3: Livellare le retribuzioni fra Paesi produttori; 
 
O4: Mantenere elevati standard di qualità del lavoro e di organizzazione del lavoro trattenendolo in Europa; 
 
O5: Incentivare le aziende europee ad andare verso una maggiore responsabilità sociale mantenendo sedi in Europa; 
 
O6: Tassare la delocalizzazione come ultima risorsa; 
 
O7: Attuare un maggiore coordinamento nelle politiche sul lavoro fra Paesi europei; 
 
O8: Quantificare quanti posti di lavoro si possono delocalizzare 
 
J: Gli strumenti di incentivazione sono più adatti al livello europeo di quelli normative 
 
 
I2: Conflitto fra lavoro e vita privata nello smart working 
 
O1: Armonizzare e controllare il rispetto dell'orario di lavoro nello smart working; 
 
O2: Attribuire un potere decisionale ai dipendenti (es.: famiglie con bambini); 
 
O3: Ridurre l'orario grazie alle tecnologia ed aumentare l'efficienza; 
 
O4: Elaborare contratti con condizioni chiare e standardizzate indicando quali mansioni si possono svolgere da casa; 
 
O5: Armonizzare e controllare il lavoro a distanza prevedendo le ore di operatività, di reperibilità, di riposo (diritto alla disconnessione); 
 
O6: Armonizzare e controllare la disponibilità anche in periodi di ferie in caso di emergenze; 
 
O7: Armonizzare e controllare anche la socialità dei lavoratori senza escluderli dalla vita sociale per il fatto che lavorano a distanza; 
 
O8: Armonizzare e controllare la normativa sull luogo di lavoro nello smart working 
 
J: Evitare i problemi personali, sociali, di salute legati alla continua connessione. Evitare svantaggi derivanti dall'esclusione dei lavoratori. Evitare 
ripercussioni sulle carriere. 



 
I3: Instabilità del mercato del lavoro che genera stress ed una diversa partecipazione al mercato del lavoro digitale (giovani, giovani adulti). 
Difficoltà di adattamento nella transizione digitale in generale (anziani). Rapida obsolescenza dei lavori nel processo di digitalizzazione che 
influisce sull'adeguatezza dei lavoratori a nuovi compiti. Gap fra giovani e più anziani nella digitalizzazione; 
 
O1: Creare un quadro comune dei percorsi formativi attraverso la digitalizzazione, le piattaforme digitali 
 
O2: Allineare i vari percorsi formativi per un livello formativo omogeneo 
 
O3: Creare piattaforme per allineare i contenuti formativi per uno scambio interculturale e formativo a livello europeo (es.: lingue); rafforzamento 
identità e cultura europea 
 
O4: Aumentare l'accesso delle persone ai dispositivi digitali, tutti i bambini devono avere pari accesso alla digitalizzazione; 
 
O5: Creare piattaforme che aiutino nello studio delle lingue straniere attraverso la comunicazione altri giovani; 
 
O6: Creare programmi per avvicinare i giovani e le imprese; 
 
O7: Spiegare e preparare ai nuovi lavori attraverso le piattaforme; 
 
O8: Creare piattaforme digitali di scambio di prestazioni per le persone in pensione; 
 
O9: Incentivare il digitale per la riqualificazione di lavoratori e lavoratrici attraverso le aziende (per esempio nel caso di maternità); 
 
O10: Arricchire le piattaforme digitali per la formazione con contenuti diversi, ampi, in diversi campi del sapere; 
 
O11: Differenziare le piattaforme per argomento e renderle di semplice utilizzo 

 
J: Semplicità, economicità, sostenibilità delle soluzioni digitali per la formazione. Creazione di nuovi posti di lavoro qualificati 
 
 
I4: Digitalizzazione come lavoro e come industria. Equilibrio fra lavoro umano e tecnologia. 
 
 
I5: Impatto ambientale poco conosciuto, eccessivo e in buona parte fuori dal controllo dei Paesi europei delle nuove tecnologie 
 
O1: Incentivare la produzione di energia primaria da fonti rinnovabili per alimentare i dispositivi; 
 
O2: Investire nella ricerca, nella produzione europea, nel riciclo di dispositivi (batterie, altro); 
 
O3: Incentivare la produzione diffusa di energia (imprese, famiglie); 
 



O4: Incentivare i trasporti pubblici e non la mobilità individuale; 
 
O5 : Misurare gli impatti della tecnologia sulla salute e sull'ambiente; 
O6: Verificare l'impatto dei rifiuti digitali; 
 
O7 : Stimolare i cittadini al riciclo dei rifiuti digitali; 
 
O8: Avere un quadro legale sui rifiuti provenienti da dispositivi digitali; 
 
O9: Verificare l'impatto ambientale dell'estrazione di terre rare; 
 
O10: Verificare l'impatto sul lavoro dell'estrazione di terre rare, in particolare il lavoro minorile; 
 
O11: Verificare la possibilità di estrazione e lavorazione in Europa di materiali per i dispositivi digitali; 
 
O12 : Valutare l'impatto ambientale delle criptovalute che richiedono energia elettrica non prodotta in modo sostenibile 

 
J: L'Europa può agire attraverso le normative alla produzione ed all'importazione 
 

 



Osa-alue II: Tulevaisuuden talous 

 

Alkuperäinen kieli 



Innovointi ja 
Euroopan 
kilpailukyky 
(ryhmä 2 
(englanti)) 

I1: The production processes and supply chain of raw materials are not secure, sustainable, and innovative enough 
 
O1: We recommend that the EU invests in research and innovation for developing new materials and resources, or those with the smallest 
environmental footprint 
 
O2: We recommend that the EU focuses on and invests in ways to utilize existing resources in the most efficient way (for example recycling) 
 
O3: We recommend trying to shorten the supply chains and depend less on materials imported from other parts of the globe. Invest in local resources 
 
O4: We recommend providing stronger support for companies who invest in lowering the environmental costs of their production process, as well as 
invest in developing less environmentally costly products 
 
O5 We recommend taxing environmentally harmful and unsustainable companies higher than environmentally responsible ones 
 
I2: Higher education, exchange of ideas and knowledge sharing are not accessible enough 
 
O1: We recommend that the EU adopts common values in education and a unified grading system for increased student mobility 
 
O2: We recommend that professional qualifications (such as licenses) are fully transferrable and recognized across all EU Member States 
 
I3: Access to technology is not equitable across the EU - some areas are missing crucial infrastructure 
 
O1: We recommend that the EU aims to make opportunities and technological development more equal across all member states 
 
O2: We recommend sustainable and smart re-distribution of existing technology (e.g., devices) 
 
O3: We recommend taking action against "planned obsolescence" 
 
O4: We recommend that the EU takes an active role to prevent the rise of tele-com monopolies and monopolies among internet providers 
 
O5: We recommend that the EU puts effort into making technology more accessible to the older generations 
 
I4: There is not enough cooperation between universities within the EU - the potential for innovation is underutilized 
 
O1: We recommend that the EU directs more effort to implementation of research results, so that they don't remain on paper only 
O2: We recommend that research results are organized into publicly available, free, and centralized databases 
 
I5: Technological and scientific innovation is underfunded. As a result, money dictates what gets researched and what doesn't 
 
O1: We recommend that there is a system for scientists who research similar phenomena to pool their resources together 
O2: We recommend that the EU reserves funds to finance specific areas of research 
 



I6: Quality of education and teaching methods are often outdated and not modern/progressive enough. Innovation is born at the level of 
schools! 
 
O1: We recommend that teachers receive continuous training and share best practices across borders. It could happen through conferences, digital 
platforms, etc. (on a EU level). These solutions should be heavily promoted and publicized. 
O2: We recommend incorporating up-to-date scientific findings about the most effective ways of learning into teaching practices across the EU, as well as 
continuous research into it 
O3: We recommend creating a coherent, European system of quality control with regards to teaching practices 
 
I7: Big companies often don't want to operate in Europe and they move their operations elsewhere 
 



Kestävä 
talous 
(ryhmä 7 
(ranska)) 

I1: Nos méthodes de production sont trop polluantes. Comment revoir nos techniques de production pour les rendre plus vertueuses? 
 
O1: Nous suggérons de nouvelles réglementations des techniques de production (sur la durée de vie des produits, émissions de gaz à effet de serre, 
adaptation aux limites du système vivant), et notamment des subventions pour encourager les entreprises qui souhaitent développer les techniques 
vertes 
J: Il y a trop de pollution lié aux industries de la pêche, de la viande, du textile, etc. Il n'y a pas assez de sanction pour les industries polluantes. Il n'y a pas 
assez subventions ou d'incitants pour les entreprises qui souhaitent passer aux techniques vertes 
 
O2: Nous suggérons des mesures pour reduire le gaspillage et donc l'impact sur l'environment des industries polluantes. Notamment, nous suggérons de 
contraindre les entreprises à produire plus intelligemment (méthodes, éthique, matériels)... 
J: Il existe des moyens de production et des matériaux moins polluants à re-découvrir (exemple le chanvre). Des changements trop rapides résultent 
souvent en des gaspillages de ressources (exemple: les téléphones portables, télévision, fast fashion...) Il faut réfléchir à comment produire mieux, 
comment repenser nos chaînes de production et distribution 
 
O3: Eduquer les producteurs, les étudiants dans ces domaine, afin que les professionnels aient conscience des enjeux et adoptent des moyens et 
techniques de production plus vertueux. Nous suggérons notamment l'inclusion dans les curriculums d'un cours sur l'éducation écologique 
J: L'éducation débouche sur des résultats. C'est un très bon moyen pour sensibiliser les citoyens aux problématiques en question. Il est aussi important 
de motiver les professeurs afin qu'ils le transmettent à leurs étudiants. Il est aussi important que l'UE soutienne l'agriculture en transmettant des 
informations aux citoyens afin qu'ils soient éduqués à ce sujet. Cela nous permettrait de fonctionner avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs. 
Création de cours d'éducation écologique 
 
O4: Développer des actions à impact immédiat, à court terme 
J: Il n'y a pas de temps à perdre, il y a une urgence climatique 
 
O5: Encourager une économie du recyclage, aussi dans l'industrie et l'énergie 
J: Dans cette économie, les déchets ont une valeur économique et sont recyclés. Cela crée des emplois, devient une ressource pour produire d'autres 
produits (ex : lunettes recyclés envoyés en Afrique). Ce fonctionemment s'inscrit dans l'éducation au recyclage mais aussi dans les programmes zéro 
déchets (ex Finlande) 
 
I2: Nous produisons trop de gaspillage en Europe 
 
O1: Promouvoir un programme zéro déchet et éduquer les consommateurs 
J: Exemple de la Finlande : certains territoires favorisent le zéro déchet en faisant du fumier avec les déchets, il y a des unités de triage dans les 
entreprises, des stations de tri dans les supermarchés (entièrement recyclés bouteilles et verre) 
Exemple de la Finlande : Apprentissage du recyclage à l'école, ce qui en fait une norme  
 
O2: Soutenir d'avantage le recyclage en Europe: en particulier nous suggérons de déveloper le recyclage des outils technologiques comme les 
téléphones, notamment avec des promotions sur les achats de second main. 
J: C'est important de promouvoir la maintenance au lieu de prioriser les nouvelles ressources et le remplacement par de nouvelles pièces 
 
O3: Il faut lutter contre l'obsolence programmée, notamment en encouragant une consommation responsable, en choisissant des produits qui ont une 
durée de vie plus longue (technologie, vêtements) 



J: Il faut éviter la surconsommation et tendre vers une éducation à la durabilité. Ex : l'obligation de changer de téléviseur en Italie 
 
O4: Nous recommendant des actions pour le recyclage de l'énergie 
J: Le recyclage d'énergie permet de diminuer les pertes d'énergie et donc d'avoir une consomation énergétique plus respectueuse de l'environnement 
 
I3: Nos énergies sont trop polluantes et ne sont pas viables sur le long terme. Comment conjuger les besoins économiques et les énergies 
renouvelables pour aller vers une économie environnementale ? 
 
O1: Accroître la part d'énergie solaire dans la production énergétique dans l'UE, notamment en encouragant la production d'énergie à petite échelle, au 
niveau individuel 
J: cela permet d'accroitre l'indépendance énergétique et responsabilise les individus notes, C'est beaucoup d'entretien, de matériel et de construction. 
Tous les pays ne sont pas ensoleillés (ex Laponie et Irelande) 
 
O2: Développer et investir dans l'énergie éolienne 
J: Les éoliennes sont dans de nombreux endroits mais tout le monde ne profite pas de cette énergie et les prix sont élévés. Il faut faire attention à leur 
entretien. 
 
O3: Développer l'énergie hydrogène 
J: L'hydrogène est une solution énergétique d'avenir, car c'est une solution pauvre en carbone et produite grâce à l'électrolise de l'eau. A terme, il 
pourrait être envisagé de réduire les énergies fossiles grâce au nucléaire. 
 
O4: Utiliser l'eau de mer pour produire l'électricité 
J: Il y a des recherches pour voir comment tirer l'énergie à partir des vagues 
 
I4: Il y a une surconsommation et une déconnection entre les chaines de production et les consommateurs : comment renouveller nos moyens 
de production au niveau local et mettre en place une économie circulaire (en terme de production et deconsommation) ? 
 
O1: Réduire le nombre d'intermédiaires entre la production et les consommateurs 
justification, Encourager l'économie locale et faciliter les schémas de distribution pour aller dans une logique B2C en allant vers des agriculteurs locals. Il 
faut créer de la confiance en producteurs et consommateurs. Il faut faire vivre les lieux où on vit. Le prix du produit final augmente en fonction des 
intermédiaires 
 
O2: Besoin de changer le paradigme de l' "offre et la demande" pour un paradigme de besoins et de limites. Il faut sortir du paradigme de la recherche de 
profit comme fin économique 
J: Produire en fonction de ce dont on a besoin et arrêter d'aller vers une surconsommation. Il faut repenser les limites de la nature dans notre 
production. Il faut changer les schémas classiques d'acquisition, il existe d'autres modes de fonctionnement comme l'usage partagé. ex : adaptation de la 
consommation en Finlande aux transports (voiture) de l'élevage de rennes. Le profit ne doit pas être une fin mais un moyen pour faire changer les 
choses 
 
O3: Créer une loi sur les contenants en plastiques pour les réduire 
J: Il y a trop d'emballages plastiques alors que nous pourrions ramener nos tupperwares etc. 
 



O4: Inciter les personnes à adopter des comportements plus responsables 
J: Il n'y a pas de pression sur les producteurs, il faudrait adopter un comportement en accord avec nos souhaits 
 
I5: Les outils numériques et le marché de la tech utilisent beaucoup d'énergie et sont aussi des gros pollueurs: comment faire pour avoir des 
applications et des développements technologiques vertueux et durables ? 
 
O1: Réguler le minage de bitcoin 
J: La cryptomonnaie utilise énomèment d'énergie et il est. Très simple de miner des bitcoins 
 
I6: Les gaz à effet de serre sont un danger pour le climat: comment limiter les émissions de gaz à effet de serre dans la production ? 
 
O1: Fixer des objectifs d'émission de gaz à effets de serre de façon au niveau régional 
J: Situations très différentes entre différentes villes, pays, régions. Situations différentes, solutions différentes. Beaucoup de villes en Italie avaient une 
situation difficile et ont atteint leurs objectifs. 
 
I7: Les consommateurs ont du pouvoir mais ne s'en rendent pas compte: comment les éduquer à l'économie durable et encourager des 
comportements différents? 
 
O1: Introduire un cours d'éducation citoyenne écologique 
J: Il faut créer une éducation de la nature, comprendre sa richesse et ce qu'elle nous donnne, ses limites, et les comportements à avoir en tant que 
consommateurs; agir de manière plus civique dans ces dimensions là aussi. Sensibiliser vers un nouveau de mode de vie et comprendre que la 
consommation doit correspondre aux besoins et ne pas être un "toujours plus" 
 
O2: Sortir du paradigme de la croissance 
J: Il faut sortir de ce modèle ou le remettre en question pour être plus en accord avec le climat 
 
I8: Les transports sont une autre source de pollution important: comment avoir un transport durable? 
 
O1: Repenser les infrastructures de transport pour favoriser l'utilisation de transports en commun et de mobilité douce 
J: En développant des infrastructures, les gens prendront les transports en commun et éviteront la voiture 
 

Verotus 
(ryhmä 7 
(ranska)) 

 

I1: La taxation n'est pas socialement juste: comment la rendre plus socialement juste? 
 
O1: Nous recommendons une uniformisation du système des taxes européennes 
J: Reduire l'évasion fiscale et créer l'égalité entre citoyens et entreprises. Eviter l'évasion fiscale vers des pays plus avantageux fiscalement Il faut mettre 
en place une stratégie de taxation qui évite les entreprises de miser sur certaines taxes plutôt que d'autres 
 
O2: Une meilleure éducation autour de la question de taxation et une meilleure information sur comment les taxes sont utilisées 
 
O3: nous recommendons l'introduction de nouvelles taxes 
 
O4: Utiliser la taxation sur les énergies non-vertes pour modifier les modes de production et de consommation et du modèle énergétique 



J: Cela permet un changement de modèle énergétique mais aussi des modes de production et de consommation 
 
O5: Nous recommendons de taxer la crypto monnaie 
J: Il faut limiter les possibilités d'évasion fiscale grâce à la cryptomonnaie 
 
O6: Nous recommendons de taxer le carburant 
 
I2: Il est difficile économiquement et fiscalement de créer une nouvelle entreprise : comment faciliter la création de nouvelles compagnies 
grâce à des avantages fiscaux ? 
 
O1: Nous recommendons la mise en place d'un bénéfice fiscal pour les nouvelles entreprises passant à des méthodes durables 
J: Un incitant au lancement de la création de l'activité permettant que l'entreprise soit sur les bons rails en matière environnementale 
 
O2: Création d'un système d'imposition progressif pour les petites et moyennes entreprises en fonction des revenus de l'entreprise 
J: Notre système est un système capitaliste agressif où les soutiens aux PME sont insuffisants. Elles ne font donc pas le poids face aux grandes 
entreprises. 
 
O3: Une aide européenne plus claire à la création de nouvelles entreprises 
J: Les fonds européens sont peu connus de tous. Il est administrativement très dur de monter son entreprise 
 
O4: Légalisation des drogues douces comme le canabis 
J: Cela permettrait de lutter contre la délinquance et permettrait de mettre moins de gens en prison. Cela éviterait le traffic en prison. Cela générerait des 
revenus pour les états  
 
O5: Imposer des critères de transparence aux multinationales 
 
I3: Les entreprises(privées et publiques) ne conçoivent pas assez bien leurs responsabilités sociales et environnementales dans toute 
l'Europe 
 
O1: Uniformiser la manière dont la responsabilité sociale et environnementale est mise en oeuvre par l es entreprises privées et publiques dans toute 
l'Europe. 
J: Sans contrainte, chacun fait ce qu'il veut. Certains le font sincérement et d'autres non Sortir d'une responsabilité sociale et environnementale comme 
argument de communication pour avoir de réelles mesures 
 
O2: Une taxation pénalisante pour les entreprises qui ne respectent pas ces normes 
J: Cela peut être une source de revenus pour l'Union Européenne plutôt que de lui coûter. Cela permet de lutter contre l'évasion fiscale. Il faut vraiment 
contraindre les entreprises qui ne jouent pas le jeu et leur faire payer le prix fort 
 
O3: Une récompense pour les entreprises qui respectent ces normes et adoptent une transition durable. 
J: Soutenir les comportements positifs pour les entreprises adoptant un bon comportement. Les entreprises devraient faire état de leur durabilité et 
pourraient demander des avantages fiscaux. C'est une motivation pour les entreprises. Cela favorise la mise en pratique, l'apprentissage et l'éducation à 



de bons comportements notamment sur les comportements écologiques. Il y a un besoin de changer de comportement rapidement du fait de la crise 
environnementale. 
 
I4: Evasion fiscale: la délocalisation des entreprises qui recherchent des avantages fiscaux 
 
O1: Etablir une taxe concrète pour éviter la délocalisation en faveur de l'évasion fiscale 
J: Eviter une délocalisation extra européenne des entreprises qui cherchent un système fiscal qui leur est plus bénéfique. Eviter les pertes d'emplois 
 
O2: Taxation européenne des grandes entreprises internationales justification. Les grandes entreprises internationales pénalisent les petites entreprises 
(ex: achats faits sur Amazon). Si ces entreprises ne sont pas taxées, elles sont plus puissantes et cela noie les petites entreprises. Il est tout à fait juste que 
ces entreprises paient des taxes. Les entreprises peuvent choisir le pays dans lequel elles paient des impôts. Il faut que l'impôt ait lieu dans le pays où le 
business a lieu et non là où il y a le siège social 
 
O3: Taxation européenne des entreprises (étrangères) qui ne paient pas d'impôt sur le lieu de production de la richesse. 
J: Prendre exemple sur le modèle des banques européennes pour s'assurer que les grandes entreprises aient un modèle plus transparent 
 

Maatalous 
(ryhmä 8 
(ranska)) 

I1: L´ecart entre les prix des aliments entretient les écarts de qualité d'alimentation; Problème de santé publique et problème humain 
individuel 
 
O1: Pénaliser les denrées alimentaires moins saines (taxes) 
J: Favoriser la consommation des produits sains; Question de santé; Si les produits néfastes à la santé sont plus cher,s il y aura davantage de; 
consommation de produits qui assurent la santé. 
 
O2: Taxes sur les denrées de type "luxe" 
J: Chips, confiseries,... Cela n'empêcherait pas les personnes à moindre revenu de continuer à s'alimenter 
notes, 
 
O3: Évaluation des produits devrait reposer sur 2 critères (santé et durabilité) 
 
O4: Développer les épiceries sociales et solidaires reservées aux revenus faibles 
J: Permettre qualité des produits aussi pour les revenus faibles. Lutter contre le gaspillage alimentaire 
 
I2: L'étiquetage et contrôle de la qualité des produits 
 
O1: Assurer des emballages davantage recyclables 
J: prendre soin de environnement 
 
O2: Mettre en place un système de répressions des fraudes à l'échelle européenne 
J: Ne pas vendre des produits qui ne correspondent pas à la qualité indiquée (exemple de scandales sur huiles frelatées qui ont entraînées des maladies) 
 
O3: Établir des sanctions envers les produits qui n'ont pas une étiquette conforme 
justification, De cette manière il y aurait moins ou plus du tout d'étiquetage non conforme 



 
O4: Inclure clairement tout ce qui est contenu de façon visible (allergies surtout) 
J: Information transparente et claire pour les consommateurs 
 
O5: Utilisation technologie de bloc chain pour identifier la chaine de production du produit. Réaliser des analyses par des organismes indépendants pour 
l'alimentation du bétail (établir un système de monitoring). Les produits importés devraient avoir les mêmes exigences de qualité que les produits 
européens 
J: Application pour démontrer en transparence origines, c'est un pas en avant pour le contrôle de la qualité. Ble et soja américains peuvent être traités 
jusqu'à 8 jours avant la coupe 
 
I3: Soutenir la transformation de l'agriculture pour prendre soin des ressources et des impacts environnementaux 
 
O1: Développer et favoriser des cultures durables sans réduire la portion de terres préservées non cultivées (sans que ce soin des OGM). Techniques de 
précision, techniques verticales. 
J: Durable car utilisant moins d'eau, moins de pesticides et substances dangereuses pour l'environnement. Plus de nature et moins d'agriculture (reduire 
émissions et meilleures absorption) 
 
O2: Cultures de pŕecisions 
 
I4: Prendre en compte les productions complémentaires des pays de l'union et l'aspect local 
 
O1: Il faudrait une coordination entre producteurs (choix et quantité et impact financier) 
J: Organiser l'aspect complémentaire 
 
O2: Trouver un juste équilibre entre les productions basées sur série de caractéristiques et les productions locales 
J: Eviter monoculture 
 
O3: Ne pas faire de tout partout, s'adapter aux caractéristiques du milieu 
J: Sol et conditions climatiques dictent ce que l'on peut cultiver 
 
O4: Faire des recherches sur ce qui peut être cultiver selon les régions (conditions climatiques...) 
J: Vérifier qu'est ce qui peut pousser où 
 
O5: Soutenir les différents producteurs locaux en organisant les modalités de distributions (passage direct de producteur à consommateur) 
J: Faciliter la consommation de proximité 
notes, 
 
I5: L'utilisation des pesticides est un problème. Comment trouver un produit qui ne soit pas nocif? Les abeilles indicateur de qualité souffrent 
 
O1: Planter des fleurs dans d'autres endroits pour encourager la biodiversité 
J: permettre biodiversité, (abeilles) 
 



O2: Réduire usage des pesticides par techniques de précision (ex. usage de drones) surtout dans les grandes productions 
J: Réduction jusqu'à 80% de l'eau et des pesticides 
 
O3: Mettre en place des systèmes de fauchage tardif sur les taches d'entretien des espaces publics (bords de route, petits espaces verts) 
J: Preserver l'habitat les insectes en géneral 
 
O4: Planter des végétaux qui protègent les productions et favoriser les insectes qui protègent les productions. Convaincre les agriculteurs d'user ces 
techniques 
J: Que la nature aide la nature 
 
O5: Développer la foresterie, Sylviculture (croisssance des arbres), 
 
I6: Gaspillage alimentaire. Comment réduire ce qui est produit et qui n'est pas consommé? (gaspillages dans les différentes étapes de la 
production jusqu'au réfrigérateur) 
 
O1: Dispositifs de gagnants gagnants (excédents des grandes surfaces vendus à moindre prix aux épiceries solidaires et ensuite aux consommateurs à 
moindre revenus) avec avantages fiscaux 
J: Il n'y a pas de surconsommation de produits. Ce qui ne peut être vendu en grande surface est distribué dans d'autres circuits 

 
O2: Planification, distribution et repartition 
J: Il y a quelque chose à faire mais nous ne parvenons pas à définir une orientation 
 
O3: Problème d'offre et demande. Habitudes commerciales entre l'offre et la demande. Réguler? Cela paraît difficile. Évolution dans les mentalités 
d'achat 
 
O4: Eduquer dès le plus jeune âge sur le gaspillage et la consommation de produits locaux et de saison. 
J: Consommer local diminue les transport et le gaspillage associé 
 
O5: Légiférer pour interdire de jeter aux grandes surfaces et que cela profite aux gens qui en ont besoin 
 
O6: Encore trops d'emballages plastiques et non compostables. FAvoriser les emballages compostables 
J: Les emballages sont un déchet et participent au gaspillage 
 



Digitaalinen 
infrastruktuuri 
(ryhmä 8 
(ranska)) 

 

I1: Déserts numériques. C'est un problème que de nombreux services sont trop cher. Cela crée une inégalité 
 
O1: Instaurer une taxe internet par exemple comme la taxe sur la télé et l'Etat obligerait les opérateurs à faire béneficier certains utilisateurs d'Internet. 
Que les Etats paient le service depuis un financement par impôts 
J: Accès à INternet sans passer par un opérateur mais à travers une taxe 
 
O2: Roaming gratuit dans tous les pays européens (accès à internet et tééphonie au même prix dans un autre pays de l'UE) 
 
O3: Soutiens/aides économiques aux personnes à faible revenu 
J: Reduit l'écart entre les personnes à revenus différents 
 
O4: Définir une formule minimum. Service minimum, de base au tarif le plus bas possible 
J: Permettre un accès plus important aux personnes à faibles revenus 
 
O5: Cyber centres. Points relais informatiques comme services publiques gratuits à disposition des habitants de la commune. Bus, trains, bibliothèques... 
J: Permet un accès gratuit donc sans conditions de ressource écnomique 

 
I2: Il y a des génerations qui n'ont pas les compétences nécessaires et ne font pas confiance dans ces nouvelles technologies (relations avec les 
problèmes de piratage). Un pourcentage de la population aura toujours réticence... Comment convaince et aider les personnes (surtout 
personnes âgées). Comment ne pas les laisser dans ce désert. Tendance à laisser de côté les personnes âgées. Et il y a d'autres discriminations 
technologiques 
 
O1: Iniciative de campagne de sensibilisations et informations, formation pour développer leurs aptitudes et compétences. 
 
O2: Entraide comme une sorte de procuration à quelqu'un qui peut gérer activités administratives sur INternet 
J: Donne accès grâce au mandataire de résoudre question d'accès aux services et former les personnes âgées 
 
O3: Présenter l'outils informatique comme une manière d'entrer en relation y compris avec les petits enfants et enfants. Aborder la confiance avec 
quelque chose de plus ludique pour les personnes âgées. 
J: Plus d'intérêt à ces outils 
 
I3: In´nfrastructures. Accès aux réseaux doit être résolu avant la question des coûts. Il existe de nombreuses inégalités. 
 
O1: Objectif 0 zones blanches 
J: Tout le monde aura accès à Internet 
 
O2: Favoriser les opérateurs qui couvrent tous les territoires (réductions d'impôts, contributions). Et même obliger à couvrir la totalité du territoire 
pour avoir la concession. Avec un objectif dans le calendrier. Assurer que l'opérateur qui détient les lignes ne peut pas être l'opérateur qui fournit le 
service 
J: Tous les territoires auraient accès 
 
O3: Simplifier et clarifier les opérateurs et les services disponibles 



J: Il y a una multiplication des opérateurs et cela simplifierait le choix aux particuliers 
 
O4: Utiliser les infrastructures routières pour y adjoindre les infrastructures numériques 
 
O5: Accepter qu'il y ait des zones sans accès 
J: Donner l'accès à toutes les zones suppose un coût difficile à supporter. On ne peut pas s'attendre à ce que tous les services soient à notre porte quand 
on vit dans des endroits éloignés 
 
I4: Il existe encore un manque de confiance dans la sécurité des outils en ligne (payer en ligne par exemple). Risques de piratage d'hopitaux, 
services publics 
 
O1: Organisme expert qui puisse garantir la sécurité, coordination à l'échelle européenne. Brigade d'intervention avec les pouvoirs très importants. 
J: Menace toutes activités confondues, aucun État n'est épargné, certaines attaques contre rançon. Un organisme à échelle européenne 
 
O2: Groupe d'experts mettant au point un système de surveillance pour renforcer le volet prévention. Système de protection privée et diffuser des 
informations sur un meilleur usage. Sensibilisation, education. 
J: Anticiper les attaques 
 
O3: Veiller à la protection de la vie privée sur Internet. Problème de l'anonymat en ligne et le harcèlement sur Internet 
 
I5: On est trop dépendants de l'extérieur de l'Europe pour l'approvisionnement de certains composants. Problème pour l'accès et pour 
obtenir les outils. 
 
O1: Relocaliser 
 
O2: Financer travaux et activités de recherche pour adapter les appareils 
J: Réduire les déchets et les besoins en matière première 
 
I6: Flux tendu du secteur automobile. Toute rupture pertube toute la chaîne de fabrication. 
 
I7: L'accès par cable ne semble pas sufficsant dans certaines régions (Internet) 
 



 

Oikeudenmukainen yhteiskunta 

Alkuperäinen kieli 



Sosiaaliturva  
(ryhmä 3  
(tšekki)) 

I1: Přístup k systému zdravotnictví a sociálního zabezpečení a rozdíly mezi členskými státy 
 
O1: Doporučeme zajistit spolupráci mezi členskými státy EU v oblasti výzkumu ve zdravotnictví. Zároveň je potřeba zajistit komunikaci a zveřejnění o 
pokroku v medicíně na úrovni EU 
J: Když zajišíme lepší úroveň výzkumu, nutnost léčby v zahraničí se sníží a zmenší se nerovnosti mezi státy 
 
O2: doporučujeme společnou zdravotní a sociální politiku a přidělený rozpočet na úrovni EU pro zajištění stejných podmínek zdravotnictví a sociálního 
zabezpečení ve všech členských státech, rovné podmínky pro lékaře 
J: kvalitní zdravotnictví ne jen pro ty, co žiji v ekonomicky nejsilnějších zemích, je to základní právo. Zároveň rovnější podmínky pro lékaře mezi státy, což 
přispěje k vyvarování se "brain drain" 
 
O3: Umožnění pohybu nemocných, aby se mohli léčit v jiných zemích, kde je léčba dostupná - zajištění spolupráce mezi členskými státy EU 
J: v některých zemích není určitá specializovaná péče dostupná, navrhujeme to jako dočasné řešení, než se zajistí léčba v každé zemi díky výzkumu a 
společné politice (orientace 1 a 2) 
 
O4: Plné pokrytí lékařem předepsaných léků pro sociálně slabší 
J. léky jsou pro sociálně slabší příliš drahé, když nejsou plně pokryté pojištěním 
 
O5: Doporučujeme, aby se EU zabývala zajištěním důstojného konce života: eutanázie 
J: každý by měl mít možnost rozhodnout o svém konci sám, ale potřeba regulací a lékařského sledování 
 
O6: celoevropské právo na rozhodování o životě nenarozeného dítěte 
J: na úrovni EU, pro zajištění, aby se ženy v celé EU mohly rozhodnout samy - nemožnost potratu může mít vážné důsledky 
 
O7: doporučujeme, aby EU vydala směrnici, která určuje členským státům, aby vyčlenily určitý rozpočet pro sociální služby 
 
O8: doporučujeme podporovat nemocnice, aby se mohly specializovat, aby se limitoval převoz pacientů do jiných zemí  
J: problém s nedostatkem personálu, nemocnice se nemohou rozvíjet a zajistit kvalitní péči 
 
O9: doporučujeme, aby EU zajistila přístup ke zdravotnictví a sociálnímu zabezpečení pro oběti domácího násilí 
 
I2: Přístup k sociálnímu zabezpečení a dotačním dávkám pro migranty a nerovné podmínky pro migranty a občany (poznámka: není prioritní 
pro tuto podskupinu) 
 
I3: Děti bez domova: zdlouhavý adopční proces v rámci EU, děti vyrůstají v dětských domovech, rychlejší adopce ze zemí mimo EU, nemožnost 
pro homosexuálními páry adoptovat děti 
 
O1: Doporučujeme, aby EU zajistila zrychlení adopčních procedur 
J: adopční procesy jsou dlouhé 
 
O2: Zachovat práva dítěte, zajistit, aby měly důstojný domov ve společnosti 
 



O3: Sjednocení legislativy mezi členskými státy: kdy je dítě uvolněno k adopci? 
J: v některých státech (ČR) stačí, aby biologičtí rodiče poslali jednou za půl roku pohled (dopis) a dítě není uvolněno k adopci, ačkoli se o něj rodiče 
nestarají a dítě zůstává v dětském domově 
 
O4: Doporučujeme porovnat osvědčené postupy odjinud (i mimo EU) a inspirovat se 
 
O5: Podpora organizací, které pracují s mladými lidmi a rodinami (dát jim více prostředků a pomoci, aby lépe vykonávaly svoji práci) 
 
I4: Krize v oblasti pečovatelských služeb a problém dostupnosti financí pro pečovatelské služby 
 
O2: Zaměřit se na ochranu duševní zdraví u poskytovatelů péče 
 
I5: Evropská populace stárne, což představuje řadu problémů 
 
O1: Navrhujeme, aby EU zavedla podpůrné prostředky pro zvýšení natality. Evropská Unie by měla podpořit právo lidí být rodiči, podpořit je v rodičovství 
- ochrana v práci, rodičovská podpora 
J: pro mnoho lidí je náročné být rodiči a rodí se méně dětí (rovnováha mezi kariérou a rodinou, finanční náročnost) 
notes, 
 
O2: Musíme zajistit udržitelnost důchodového systému, navrhujeme zvážit financování důchodů z vícero zdrojů 
J: Existuje riziko, že do budoucna nebudeme mít finance na důchody 
 
O3: Navrhujeme, aby důchody byly spjaté s minimálním příjmem 
J: V některých zemích jsou důchody tak nízké, že z toho není možné zajistit základní potřeby (příklady ČR, Německa a dalších), problém chudoby a 
sociálního vyčlenění 
 
O4: harmonizovaný důchodový systém na evropské úrovni pro všechny 
J: lidé se soukromým penzijním spořením jsou na tom lépe, ti bez něj nemohou jen na důchodu přežít 
 
O5: Doporučujeme cenově dostupné domovy důchodců a centra pro starší nemocné lidi s potřebou specializované péče (příklad lidi s Alzheimerem) 
J: Má to vliv na finanční příjem zbytku rodiny, která o nemocného pečuje . aktuálně je nedostatek státních domovů důchodců, soukromé domovy důchodců 
jsou hodně drahé 
 
I6: Koncentrace bohatství v rámci malé skupiny v kontextu ekonomického poklesu. (poznámka: není prioritní pro tuto podskupinu) 
 
I7: V mnoha zemích méně bohaté rodiny mají nedostatečnou sociální podporu: je finančně náročné mít dětí, máme méně dětí a populace stárne 
 
O1: Navrhujeme, že je důležité zaměřit se na sociální podporu rodin jako celek: zajistit určitý "sociální nárazník", aby se mladí lidé mohli co nejdříve 
účastnit aktivního života a starší lidé mohli jít do důchodu. Také je potřeba podpořit mladší členy rodiny starající se o starší členy rodiny, atd. 
J: Mladí lidé jsou budoucnost, ale nejsou všechno, potřeba se postarat o starší, Určité profese (fyzické) nemůžou pracovat až do 67 let 
 



O2: navrhujeme zajistit podporu pro sociálně slabší mladé rodiny a zajistit informování o dostupné podpoře: podpora pro vzdělání a digitální gramotnosti, 
vybavení k vzdělávání, dostupnost zájmových a vzdělávacích kroužků atd., zmínit to v médiích 
J: aktuálně je problém, že lidé často ani neví o dostupné podpoře a je potřeba zajistit, aby nebyla digitální propast 
 
O3: Navrhujeme podpořit ženy na mateřské 
J: toto může vést ke zvýšení porodnosti 
 
O4: navrhujeme zajistit finanční podporu pro mladé lidi na bydlení (levnější půjčky atd.) 
J: Nájmy jsou příliš drahé pro mladé lidi 
 
O5: Doporučujeme zajistit univerzálního příjem a životní úroveň 
J: budeme mít stále méně práce a zdrojů, pracovní trh je vybíravý a nezajistí minimální příjem všem 
 
O6: Problém sociálního vyloučení osob, které by mohly být aktivní ve společnosti: Sociální podpora znevývhodněným (disadvantaged), nemocným 
 
I8: Edostatek dostupného sociálního bydlení a cenově dostupného bydlení 
 
O1: Regulace cen nájmů, prodejních cen bydlení 
 
O2: Navrhujeme podporu bydlení v menších městech a vesnicích blíže velkým městům, kde je přístup k práci 
J: v menších městech a vesnicích je vše levnější 
 
O3: navrhujeme cestu podpory sociálního pronájmu, k dispozici i pro mladé lidi (příklad dotace pro členské státy k výstavbě či dotace na podporu 
pronájmů) - ne stavba sociálných bytů ke koupi, které se musí postavit, spíše sociální podpora pronájmu 
J: problém, že aktuálně jich je velký nedostatek (zmínka i v Španělsku, i v ČR) 
 
I9: mentální zdraví 
 
O1: Je důležité, aby existovaly preventivní programy 
J: i ve Strasbourgu hodně lidí zmiňovalo problém sebevražd v důsledku sociálních sítí, pandemie, šikany atd., je důležité brát tento problém vážně a víc o 
něm mluvit 
 
O2: zkrácená pracovní doba a programy pro sladění osobního a pracovního života 
J: problém vyhoření. matky mohou trávit více času s dětmi, což bude mít pozitivní dopad na mentální zdraví dětí v pozdějším životě. umožní menší. stres 
 
O3: doporučujeme podpořit výzkum v oblasti vlivu legalizace marihuany na mentální zdraví 
 
O4: propagace zdravého životního stylu 
 



Yhtäläiset  
oikeudet  
(ryhmä 11 
(romania)) 

I1: Dreptul cetățenilor europeni de a fi diferiți nu este același la nivel european și/ sau nu este respectat 
 
O1: Recomandăm UE crearea unui mecanism care să asigure monitorizarea și respectarea drepturilor minorităților (e.g. portal sau birou unde oamenii 
ar putea adresa plângeri) 
J: Cetățenii discriminați ar putea să-și rezolve problemele în mod mai eficient. Plângerile cetățenilor discriminați ar putea fi temei pentru inițiative 
legislative corespunzătoare la nivel european. 
 
I2: Dreptul la locuire accesibilă (la prețuri rezonabile) nu este asigurat pentru toți cetățenii europeni 
 
O1: Recomandăm ca UE să sprijine instituirea unor mecanisme de garantare a creditelor ipotecare (pentru locuințe noi) la nivelul Statelor Membre 
prin intermediul Băncii Centrale Europene 
J: Acest mecanism ar promova egalitatea cetățenilor europeni în privința dreptului de acces la locuire 
 
O2: Recomandăm UE să sprijine financiar accesul la locuințe al cetățenilor europeni care au cea mai mare nevoie (e.g. sprijin țintit pentru familii 
tinere, cu copii, vârstnici, alte categorii de cetățeni vulnerabili etc.) 
J: Inițiativa ar aborda problema îmbătrânirii populației prin acces la locuire care sprijină întemeierea familiilor și a maternității. Inițiativa ar răspunde 
și problemei prevenirii excluziunii și discriminării (în creștere). 
 
O3: Solicităm Comisiei Europene să recomande Statelor Membre organizarea de referendumuri la nivel local cu privire la nivelurile maxime ale 
chiriilor 
J: Măsura ar contribui la combaterea exceselor rechinilor imobiliari. Măsura ar sprijini accesul demn la locuințe de o calitate adecvată 
 
I3: Condițiile de muncă și de salarizare nu sunt uniformizate la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE să facă progrese în direcția adoptării unui salariu minim la nivel european 
J: Orientarea vizează asigurarea egalității de bază în domeniul muncii pentru toți cetățenii europeni, inclusiv a unui nivel minim de trai. Salariul minim 
la nivel european ar sprijini angajarea cetățenilor în țările lor de origine 
 
O2: Recomandăm ca UE să înființeze o instituție care sa se ocupe cu supravegherea condițiilor de muncă la nivelul tuturor Statelor Membre 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea de condiții de muncă egale în toate statele membre, în contextul creșterii numărului de femei pe piața 
muncii, schimbării stilului de viață și îmbătrânirii forței de munca 
 
I4: Educația pentru egalitate nu este adecvată la nivel european (în contextul unor valori culturale contrarii și persistente) 
 
O1: Recomandăm UE să dezvolte programe sau proiecte comunitare de schimburi interculturale pentru tinerii europeni în scoală și în companii 
(inclusiv prin interacțiuni în mediul online) 
J: Prin orientarea propusă s-ar permite tinerilor să intre în contact cu diferite culturi, idei, valori și situații personale la nivel european. Astfel, barierele 
culturale existente în prezent la nivel local ar putea fi depășite. 
 
O2: Recomandăm UE susținerea dezvoltării unui curriculum privind egalitatea, care sa fie studiat de elevi din toate statele membre, în clase comune 



(inclusiv în format online) 
J: Orientarea ar permite cetățenilor europeni dezvoltarea respectului pentru diversitate și a abilităților de cooperare interumana încă din copilărie. 
- Orientarea ar diminua riscul de escaladare a naționalismului și xenofobiei la nivel european. 
 
I5: Drepturile familiale (inclusiv ale celor care au copii în plasament) sunt inegale la nivel european 
 
O1: Recomandăm ca UE sa facă progrese pentru a se asigura ca toate familiile, indiferent de caracteristicile membrilor acestora, beneficiază de 
drepturi egale în toate statele membre 
J: Orientarea ar sprijini combaterea discriminării drepturilor familiale ale pe baza situației sau opțiunilor acestora (cetățenie/ etnie, vârstă, gen, 
dizabilități și alegeri de viață) 
 
O2: Recomandăm ca UE să îmbunătățească reglementarea și implementarea perioadei minime a concediului parental, astfel încât toți cetățenii UE să 
poată beneficia în mod egal de aceasta 
J: Orientarea propusă ar contribui la asigurarea drepturilor și obligațiilor parentale egale în statele membre. Orientarea propusă sprijină respectarea 
drepturilor copiilor. Deși există prevederi minimale la nivel european, nu toți cetățenii europeni pot beneficia în mod egal de aceste prevederi 
 
O3: Recomandăm UE să întreprindă măsuri pentru a asigura uniformitatea măsurilor de sprijin acordat familiilor cu copii la nivelul tuturor Statelor 
membre 
J: Orientarea propusă sprijină respectarea drepturilor copiilor 
 
O4: Recomandăm UE să se concentreze asupra stabilirii unui timp standard de muncă pe săptămână (mai redus și uniform), pentru a asigura 
tratamentul îmbunătățit și egal al cetățenilor europeni și al familiilor acestora 
J: Reducerea timpului de lucru permite timp suplimentar dedicat familiei și copiilor. Orientarea permite, de asemenea, îmbunătățirea productivității 
Muncii 
 

Oikeuden-
mukaisuus 
(ryhmä 12 
(espanja)) 

I1: Brecha salarial (por motivos geográficas o por brecha salarial de género) 
 
O1: Promover salarios justos (teniendo en cuenta también el offshoring de las empresas dentro de la UE) 
J: Importancia del desarrollo regional (evitar emigración por motivos económicos o por falta de servicios en una región). Mejorar la calidad de vida de los 
empleados del país.  
 
O2: Reducir la brecha salarial de género 
J: La brecha salarial de género (sucede independientemente de que las mujeres sean madres o no). Falta educación en igualdad y sobre la igualdad. 
Sectores masculinos (ej. sector construcción). El mundo empresarial está poco conscienciado a nivel de igualdad de género, o es reticente al cambio. 
Brecha de género digital está también relacionada con la brecha salarial de género 
 
I2: Dificultades para la maternidad/ paternidad / natalidad (sobretodo en la juventud) 
 
O1: Apoyar la maternidad/ paternidad (sobretodo en la juventud) 



J: Precariedad en la juventud. La educación (también educación superior) es necesaria para que la gente joven pueda escalar socialmente y 
económicamente. Hay dificultades para la estabilidad económica y acceso a la vivienda, y para la conciliación familia - trabajo. El envejecimiento de la 
población europea, y loss problemas con las pensiones y la salud de la población. 
 
I3: Falta de equidad en el acceso a una educación calidad 
 
O1: Promover la equidad y la equidad de género en la educación 
J: Falta de concienciación en relación a la equidad y a la equidad de género. Diferencia del estado de la cuestión de la equidad y de la equidad de género en 
diferentes países de la UE (algunos países más concienciados que los otros). Brecha digital de género. Estudios y profesiones STEM con ausencia de 
mujeres. FAlta de instrumentos y marco legal para la equidad. Falta de inclusión para tener igualdad.  
 
O2: Favorecer la convalidación de títulos académicos 
J: Necesidad de acceso al empleo (específicamente el empleo juvenil). Necesidad de movilidad laboral entre países. INtegración entre países. 
 
O3: Equidad en el acceso a la educación calidad y equiparable en los diferentes estados 
J: Discriminación por clase socioeconómica (agravada por pandemia). Dificultad de acceso a la educación (primaria, secundaria y superior) por falta de 
medios tecnológicos. Hay familias que tienen dificultades para acceder a la tecnología. Minimizar el impacto de haber nacido en una familia o país o en 
otro. 
 
I4: Dificultades para acceder al primer trabajo 
 
O1: Promover el principio de la vida laboral/ prácticas universidad 
J: No tener facilidad para acceder al empleo dificulta la maternidad/ paternidad en la juventud. Necesidad de pasantías/ prácticas remuneradas (es así en 
algunos países). Dificultad o falta de compromiso de emplear después de la práctica. Dificultad de trabajar y estudiar al mismo tiempo (estudiante a 
jornada completa y trabajador a jornada completa es incompatible). No hay apoyo. Que las prácticas no sean mano de obra gratis. Dificultad de conciliar 
prácticas profesionales con estudios. Actulamente se puede hacer pero no es obligatorio en todos los países. Ahora tienes que descuidar una si quieres 
hacer la otra. 
 

Mahdollisuus 
osallistua 
urheilu-
toimintaan 
(ryhmä 12 
(espanja)) 

 

I1: Falta de acceso al deporte y la actividad física: instalaciones, diversidad, priorización. 
 
O1: Reducir brecha social y de género en el acceso al deporte y actividad física. FOmentar el uso del cuerpo en la cotidianidad. 
J: Más acceso al deporte y la actividad física genera una sociedad más inclusiva, igualitaria.y saludable (entender el deporte como inversión en salud). La 
sociedad de confort y bienestar y la oferta de ocio virtual y la automatización (ascensores, cintas transportadoras, etc.) disuaden del deporte y la actividad 
física.  
 
O2: Concienciar de la importancia de actividad física. Asegurar que las instituciones públicas tengan calidad y diversidad en los servicios deportivos. UE: 
generar directrices para que los países vayan en esta dirección. 
J: Igualdad de oportunidades: Falta de buenas condiciones (en algunos lugares) para la educación física, y dificultad de medios para elegir entre variedad 
de deportes (más allá del futbol). 
 
O3: Integrar el deporte y la actividad física dentro del servicio nacional de salud (salud física y mental). 



J: Coste sanitario de no hacer actividad física es muy elevado (80.000M €). Insuficiencia de actividades deportivas que sean accesibles/ gratuitas fuera de 
la escuela (no necesariamente de competición). Promover salud física y mental. 
 
O4: Diversidad de deportes para el desarrollo de diferentes capacidades 
justification, Importante para desarrollar competencias educativas (concentración, etc). Aumentar la salud y bienestar biopsicosocial (incluír el evitar 
soledad) 
 
O5: Buscar maneras creativas de enlazar el ocio tecnológico y la actividad física (aplicaciones que permitan juntar diferentes personas para practicar 
deporte, presencial u online). 
J: Ha un problema en la priorización del ocio tecnológico, haciendo que disminuya la actividad física. Evitar el sedentarismo. Entender la tecnología como 
aliada para promover la actividad física. Riesgo de sedentarismo con los e-sports. 
 

 

Oppiminen Euroopassa 

Alkuperäinen kieli 



Eurooppalainen 
identiteetti  
(ryhmä 4  
(saksa)) 

I1: Herausforderung: Zugehörigkeitsgefühl in Europa erreichen 
 
O1: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch kulturellen, professionellen und sozialen Austausch (u.a. durch Sport) zu stärken – z.B. durch 
Workcamps und Begegnungsorte. 
J: Damit wir nicht übereinander reden, sondern miteinander. Um Vorurteile und Nationalismus zu bekämpfen. 
 
O2: Wir empfehlen, Zugehörigkeitsgefühl durch mehr Informationen zu den europäischen Institutionen und Mitgliedstaaten zu stärken 
J: Andere besser zu verstehen und zu verstehen, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt - Bewusstseinsbildung fördern. 
 
O3: Wir empfehlen mehr Partizipationsmöglichkeiten z. B durch Bürgerforen. 
J: Stimme der Bürger sollte zählen solchen Austausch multiplizieren aber wichtig Transparenz was mit den Ergebnissen passiert. 
 
O4: Wir empfehlen, dass es gemeinsame Erfolgsgeschichten (z.B. die Pandemiebekämpfung, die Erreichung von Frieden) und Vorteile durch Dinge, die 
die EU bisher getan hat, als Bildungsmaterialien in Schulen gefördert werden. 
J: Um alle darüber zu informieren, was die EU macht - besseren Informationsfluss - Erfolg verbindet 
 
O5: Wir empfehlen, dass die EU kulturelle Programme und Austausch stärker bewerben soll. 
J: Nur durch Begegnung und Austausch kann eine Gemeinsamkeit entwickelt werden 
 
I2: Bildung ist nicht für alle zugänglich (z.B. Erasmus+). 
 
O1: Wir empfehlen Programme und Angebote zu entwickeln. die für alle Altersspektren (unabhängig vom Hintergrund, Alter, Bildung) der 
Bevölkerung zugänglich gemacht werden. 
J: Da nicht jeder die Möglichkeit hat, zu studieren - Austausch für alle zugänglich machen 
 
O2: Wir brauchen noch mehr Austausch (Kultur, Musik, Entdeckung) und die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. 
 
O3: Wir empfehlen die stärkere Digitalisierung in Klassenräumen (z.B. transnationale Klassen, die im virtuellen Raum zusammenkommen). 
J: Europäische Identität wird so aufgegriffen, zielgerichtet zusammenkommen - mit anderen identifizieren gute erster Ansatzpunkt - Umsetzung sehr 
schnell und einfach - ergänzende Variante, aber echter Austausch soll stattfinden 
 
I3: Herausforderung: Gemeinsame Interessen fördern, bei denen europäische Bürger zusammenfinden können 
 
O1: Wir empfehlen, bestehende Programme (Wettbewerbe, Turniere) stärker europäisch zu gestalten. 
J: Förderung der Gemeinsamkeiten, stärkere Verbundenheit 
 
I4: Sprachliche Barrieren 
 
O1: Wir empfehlen, Mehrsprachigkeit schon sehr früh zu fördern. 
J: Sprache ist Schlüssel zur Verständigung / 1 Sprache förderlich für Gemeinsame Identität 
 
I5: Gleichen Wissensstand zu Europa sicherstellen. 



 
O1: Wir empfehlen, dass ein übergreifendes europäisches Fach (Geschichte, Politik, Gemeinschaftskunde) in allen Mitgliedsstaaten eingeführt wird. 
J: Europa für die Bürger fern und nicht zu verstehen. - viel stärker mit Europa auseinandersetzen - durch Bildung kann es gestärkt werden - Bildung als 
Katalysator, um die EU ins Umfeld zu tragen 
 



Digitaalinen  
koulutus  
(ryhmä 4  
(saksa)) 

 

I1: Schaffung einer guten digitalen Infrastruktur 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU sicherstellen muss, dass alle Bürger technischen Zugang (Netz und Endgeräte) haben und dass die digitale 
Infrastruktur in den Ländern ausgebaut wird (unter der Berücksichtigung der Anschaffung von Geräten, die man wiederverwenden kann) 
J: Zugang in alle EU-Staaten gewährleisten / sicherzustellen- Teilhabe zu ermöglichen- 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU das Recht auf Internet festschreibt. 
J: Keine Freiwilligkeit sondern eher Zwang sich mit Digitalisierung umzusetzen, Zugang kann so für alle gewährleistet werden 
 
O3: Wir empfehlen, dass die Thematik dem Aspekt der Nachhaltigkeit unterworfen werden muss. 
J: Digitalisierung immer größeren Anteil in unserem Leben nimmt aber auch Thema Abfall wichtig wird. Achtsamer Umgang mit Ressourcen - Erde 
nicht immer weiter ausbeuten  
 
I2: Zugang zur Digitalisierung für alle ermöglichen 
 
O1: Wir empfehlen, dass die EU Materialien und Schulungen für alle Bürger fördert, insbesondere für Bürger, die keine IT-Fähigkeiten haben. 
J: Wir müssen ausgebildet werden, weil in Zukunft alles digitalisiert wird 
 
O2: Wir empfehlen, dass die EU Tools (Schreibprogramme, Bildungsplattform) zur Nutzung frei zur Verfügung stellt. Dazu sollen entweder eigene 
Programme entwickelt werden oder bestehende Programme, (z.B. Office) für alle zugänglich gemacht werden. 
J: Verwendung von gleichen Instrumenten zu Hause als auch in der Schule - Programm kann sich nicht jeder Leisten hohe Lizenzkosten, Zugang allen 
ermöglichen, Kompatibilität herstellen Bildungsplattform eigen Recherche durch Bürger wird ermöglicht 
 
I3: Regelungsbedarf für die digitale Bildung und Arbeit 
 
O1: Wir empfehlen, Runde Tische mit Schulen, Unternehmen, Politik, Gesundheitsamt, Psychologen, Soziologen zu fördern und Online-Bildung und 
Online-Arbeit gesetzlich zu regeln. 
J: Online Arbeiten reduzieren. Auswirkung auf digitale Arbeit muss untersucht werden. Auswirkung auf Gesundheit körperlich und mental. Gelenkt 
durch die Suchmaschinen - Algorithmen unterbrechen. online Arbeit nicht so gefährlich viele Stunden am Bildschirm sitzen? Persönlicher Austausch 
fehlt. Recht auf nicht Verbindung bestehen sollte - Recht sich aus Onlinewelt zu verabschieden. Mangel an körperlicher Aktivität - Mangel zu vermeiden 
es sollte möglich sein die Verbindungszeit zu verkürzen 
 
O2: Wir empfehlen, dass neben der digitalen Bildung die Kritikfähigkeit der Bürger stärker gefördert werden muss. Bürger müssen mit Inhalten 
kritisch umgehen können. 
J: Vermeidung von Desinformation, kritischen Blick auf Online Medien schulen. Politische Verantwortung, den Umgang für Bürger optimal zu machen - 
Politik hat die Aufgaben hier zu handeln. 
 
I4: Prävention der negativen Auswirkung der digitalen Welt 
 
O1: Wir empfehlen, die Sensibilisierung der Gefahren für jugendliche durch IT-Training und Lehrausbildung zu stärken, als Schulfach. 
J: Selbstbewusstsein der Jugendlichen stärken 
 



O2: Wir empfehlen, das Innovationen Teil der Digitalen Bildung werden und stärker gefördert werden. 
J: Positiven Chancen die digitale Welt zeigen 
 
O3: Wir empfehlen, große IT-Plattformen stärker zur Verantwortung zu ziehen. 
J: Fake News, Falschinformationen, Mobbing vermeiden 
 



Kulttuurivaihdot  
(ryhmä 13  
(englanti)) 

I1: Too few people can access european exchange programs 
 
O1: We recommend that the EU helps enable people from less priviledged economic backgrounds to have access to exchange through scholarships and 
budgetary support to schools 
J: We want to include everyone, to help them improve their living standards and live a better life. It is more fair to ensure that everyone can participate. 
 
O2: Improve information available in schools 
 
O3: We recommend a Common EU platform for coordinating exchange, including information on school systems of other countries, and involve 
companies in the structure, as they could be taking students as interns 
J: Companies will gain good public images from participating in cultural exchange, and would atrract more employees and interns. It will help create 
unity and european identity by learning together. both students and companies will be enriched by gaining insght into different cultures. 
 
O4: Build a program for schools or classes to visit other EU countries 
 
O5: A Common EU format for exchange "classes" 
 
O6: We propose that the EU develops a handout for information on educational systems of member states. 
J: This ensures that everyone has acess to information on other member states, even if their schools do not teach it 
 
I2: Not enough options or knowledge on how to go on exchange at different age groups and professions 
 
O1: We recommend that the EU should use people who already went on exchange to actively promote it as ambassadors 
J: It would achieve personal communication and better relationships. It will make the erasmus programme more accessible and better advertised. It is a 
more genuine form of communication, not just advertisemnt. 
 
I3: Too few people can access european exchange programs 
 
 

Ympäristö- 
kasvatus  
(ryhmä 13  
(englanti)) 

I1: There is a lack of involvement from EU citizens in climate change and sustainability 
 
O1: We recommend that the EU does more to facilitate knowledge sharing on best practice in sustainable practices. Exchange of knowledge and 
technology across educational, government and business organizations 
J: This enables sharing what works. It brings together everyone in finding solutions, and making the needed change. Without involvement you cannot 
bring about change. The problem often feels too big for individual action, so we need to bring different actors together. 
 
O2: We recommend that more concrete advice comes from the EU level to citizens, on what is actually a sustainable choice as a consumer/individual 
J: This will get citizens involved in a practical way, instead of having things be too abstract. 
 
O3: We recommend that more concrete and local knowledge on how citizens' behaviour affect their environment is shared with them directly 



J: We need to learn! To reach our mind it must be present in our lives, close to us, our neighbours and friends. We need to reach other people than just 
those at school - elderly people, working people. It shouldnt be "in the shadows". Advertisement works! it changes people's behaviour over time and so 
is a good way to teach people on how to interact with the environment 
 
O4: We recommend that the EU hosts a challenge on sustainability for schools from all member states 
J: when things have a practical use, it becomes interesting. It could be something not only costing companies money, but making them money. Direct 
involvement can make a difference. The element of competition is good, as it pushes people to achieve higher goals. It's an easy and cheap way of 
involving people with sustainability. On a european level people will feel more obliged to be a part of it, and rules will be central and can take account 
of all member states. EU also increases visibility for the project, you have a larger audience. On a European level everyone will want to join, and 
knowledge can be shared more efficiently. 
 
I2: We dont have enough practical experience with what the environment and climate is and what it means to us 
 
O1: We recommend that educational teaching programs focus more on projects that bring kids into contact with the environment and climate, and also 
try to develop solutions 
J: Global warming is too abstract of a concept. We need to show how it affects our everyday life. We need to feel the difference between concrete (the 
material) and nature, that nature can improve our lifestyles. Also to show that we can ruin our lives if we act in a given (wrong) manner. It is more 
interesting to learn by doing, especially in a young age. It is a good way of visualizing to children. Kids will not remember or learn properly if this is 
only taught digitally, so it needs to be experienced and felt. 
 
O2: We recommend that sustainability is integrated into the curricula of other subjects in schools across the EU 
J: this would raise awareness among pupils. It would be subliminally/naturally implementing the topic into childrens lives 
 

Koulutuksen  
laatu, rahoitus  
ja saatavuus  
(ryhmä 14  
(englanti)) 

I1: - 
 
O1: A uniform regulated standard of teaching across Europe at primary and secondary level 
J: 1. Important because a standard educational foundation is very important, also in primary education.2 It affords social equality and creates a 
common identity. 3. It also creates equal opportunities in higher education. 4. Students more likely to succceed on erasmus or foreign educational 
courses. 5. Teachers could then go to other countries bringing uniformity in teaching and sharing ideals. 
 
O2: There should be one single European language taught across all primary schools in the EU, funded and paid for by the EU member states 
J: Requires investment. 
 
O3: Erasmus programmes should be easily accessible to all 
J: We understand each others cultures better and have a common identity 
 
O4: Equal access to all for third level education. Lack of this interferes with equal access 
 
I2: - 
 
O1: Equality of access to free education across the EU. 
J: Education should be free to enable access for all citizens. Education is and should be a basic fundamental right for all. 



I3: - 
 
O1: We recommend that life skills including sexual health issues, should be taught in schools at all levels. Opposing voices should be countered with 

voluntary classes providing factual sexual education. 
J: Justification: To prevent mental health issues developing at a later stage. Less bullying. Training to learn to cope with the social media age we live in. 
There should be a pan-European attitude or learning system in place to address all sexual education issues 
 
I4: - 
 
O1: Funding and access to funding or scholarships across the EU is vital to ensure equality of education and access equal technology 
I5: - 
 
O1: Greater support to teachers as individuals. 
J: Teachers should be able to teach morals. Gives teachers more authority as students should have more discipline 
 

Koulutuksen 
yhdenmukaista- 
minen  
(ryhmä 14 
(englanti)) 

 

I1: 
O1: There should be a uniform standard of education across all European schools 
 
J: It Promotes equality and ensures each student has an equal chance going forward. 
 
I2: 
O1: We recommend that education on the environment is part of school curriculum from an early age and for every person within the EU 
 
J: Challenge: Climate change deniers could present a challenge. Challenge: That as EU countries can only influence what happens in terms of education 
in their own member states a pan-european group or a treaty change should legislate for this. Challenge: differing attitudes to climate across european 
countries. Polarising attitudes 
J: Positive: This would allow a commonality and a link across europe in terms of the environment. Small children should grow up with this knowledge, 
to include the damage waste and evironmental abuse does to the planet. Practical examples of disposing of waste in school etc would achieve this. 
Positive: Europe should establish themselves as World leaders in the area of the environment. This would not hurt economically and would make us 
proud. Positive: Education on the climate and the environment can lead to opportunities and develop technologies and create sustainable 
environmentally aware jobs. 
 
O2: - 
J: Another challenge regarding ESD (Education for Sustainable Development) would be teachers' and professors' ability to incorporate climate change 
and environmental issues into their subjects. Teachers that give classes currently weren't taught to think about climate change when creating their 
classes. And so we should also think about training teachers for them to be able to correctly teach their classes, to address the issue in depth, for them 
to not enter into contradiction with what experts on climate change say. 
 
I3: 
O1: We recommend that one common European language English was taught which would make education on the environment and all other matters 
across Europe much easier to deliver. 
 



J: Challenge: Other countries might object to the use of english as the second official language for europe. Challenge: The problem may be an 
inconsistent standard of language teaching leading to inequality. Teaching from a young age could remedy this problem. 
J: This will lead to much greater cross european dialogue at levels. Not just in EU but across the World mainly USA and Canada. Travelling, working and 
doing business across Europe would not be an issue as each citizen would share a common language. 
 

 

Eettinen ja turvallinen digitalisaatio 

Alkuperäinen kieli 



Digitalisaation 
demokratisointi 
(ryhmä 5 
(ranska)) 

I1: A l'école, les outils numériques ne sont pas assez enseignés, et ne sont pas assez utilisés 
 
O1: Il faut intégrer une pédagogie basée sur des outils numériques à l'école 
J: Les outils numériques peuvent faciliter l'apprentissage et la pédagogie. L'enseignement au numérique à l'école permettra également de développer 
l'esprit critique vis-à-vis de ces outils 
 
O2: Il faut prévoir une éducation et une sensibilisation aux outils numériques dans les écoles, au niveau européen 
J: Afin que chaque européen puisse recevoir la même éducation, et puisse avoir conscience des risques d'Internet (par exemple, qu'on ne peut pas 
parler de tout sur Internet) 
 
I2: Il n'y a des abus liés à l'utilisation d'internet (notamment des problèmes de harcèlement en ligne) 
 
O1: Il faut une pédagogie plus claire et plus explicite pour sensibiliser les personnes à l'utilisation d'Internet (voir le problème 1 sur l'éducation). Nous 
recommendons des cours d'éthique sur l'usage d'Internet 
J: Afin que chaque européen puisse être au courant des risques qui existent sur Internet 
 
O2: Il faut agir sur le sujet des fake news, et de la désinformation. Nous recommendons de multiplier les actions comme les "sites internet vérifés". 
J: Afin que chaque européen puisse savoir d'où vient l'information et puisse être dans un espace sécurisé 
 
O3: Il faut renforcer la lutte contre les abus sur Internet. Nous recommendons de créer une organisation proche de la police, spécialisée sur les aspects 
numériques, et qui puisse identifier les personnes sur internet, et retrouver celles qui ont des comportements inacceptables. 
J: Pour rendre plus efficace la lutte contre les abus sur Internet, et rendre les personnes responsables de leurs actes. 
 
I3: Les prix du matériel et des services sont très chers 
 
O1: Nous recommendons d'investir dans l'innovation numérique pour que chaque européen puisse avoir accès à du matériel au niveau local 
J: Afin de réduire les coûts et de s'assurer que personne ne soit laissée de côté de la digitalisation 
 
I4: Certaines personnes ne savent pas utiliser les outils numériques - comment assuer que tous les Européens puissent les utiliser? 
 
O1: Enseigner les outils numériques à l'école, mais aussi inclure les médias sur ces questions, car ils ont un rôle important à jouer dans la 
sensibilisation au numérique 
J: Les jeunes ne sont pas les seuls qui ont besoin d'apprendre comment utiliser les outils numériques, il faut donc prévoir d'autres canaux de formation 
que l'école. Il faut également utiliser les médias et réseaux sociaux. En 2021, les media sont des sources d'information plus importantes pour les 
individus de tous les âges. 
 
O2: Avoir un réseau Internet unique dans tous les pays de l'UE 
J: Cela permettrait une égalité de services et d'accès à Internet pour tous les Européens, et cela permettrait d'avoir les mêmes informations et d'avoir 
un internet plus robuste. Cela favoriserait l'égalité des chances (via l'égalité des services). 
 
O3: Toute information présente en ligne doit pouvoir être rapportée hors ligne 



J: Les outils numériques ne doivent pas entraîner la disparition des liens sociaux, c'est important pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les 
outils numériques 
 
I5: Les citoyens ont trop peu d'information sur l'utilisation qui est fait de leurs données personnelles, et notamment sur la vente de leurs 
données personnelles 
 
O1: Il faut limiter le nombre d'informations personnelles à fournir par les citoyens afin d'accéder à internet et il faut que les plateformes numériques 
soient tenues responsables de leur utilisation des données. 
J: Afin de limiter les risques liés au partage de données personnelles 
 
O2: Créer un cloud commun pour les entreprises européennes 
J: Pour sécuriser nos données au niveau européen 
 
O3: Créer un réseau social européen, fait par les Européens pour les Européens 
J: Pour que nos données restent dans l'Union européenne, et être moins dépendants des Etats-Unis ou de la Chine 
 
I6: Manque de clarté sur les algorithmes de l'IA 
 
O1: Simplifier et expliquer les algorithmes qu'utilise l'IA afin de garantir une meilleure acceptation sociale 
J: Pour que les consommateurs n'aient pas l'impression qu'il y a des phénomènes de censure dus à l'utilisation des algorithmes 
 



Kyberturvallisuus 
(ryhmä 5 
(ranska)) 

 

I1: Manque de règles et de transparence sur les entreprises multinationales qui utilisent des données, tels que les réseaux sociaux 
 
O1: Nous avons besoin d'une entité pour représenter les consommateurs, pour soutenir les personnes qui se retrouvent dans des litiges avec des 
entreprises 
J: Pour avoir une action collective qui ait du poids face aux entreprises 
 
O2: Nous devons créer une seule voix en Europe contre les géants du numérique qui ont tant d'influence, il devrait être possible de juger ces 
entreprises en Europe et pas uniquement aux Etats-Unis, et de les contraindre à appliquer les lois européennes 
 
O3: Nous proposons de rendre les textes de consentement sur l'utilisation des données personnelles, plus clairs et plus courts lorsqu'on se connecte à 
un site Internet 
J: Les textes sont trop compliqués et souvent, nous ne les lisons pas. Cela permettrait donc de faire des choix éclairés sur l'autorisation que nous 
accordons aux sites à utiliser nos données 
 
O4: Deux propositions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées : - prendre en exemples des pays qui ont expérimentés des solutions qui ont fait leurs 
preuves (exemple du système éducatif en Finlande) - créer un organisme européen sur lequel on aurait pas besoin de donner nos données 
 
I2: La cybersecurité est un sujet complexe et il y a un manque de clarté sur comment ce sujet est géré et à quel niveau. 
 
O1: Nous suggérons plus de coopération entre les entreprises et les pays de l'Union européenne, et de mettre en place une action mondiale et un 
accord mondial sur la cybersecurité. 
J: Les violations de cybersecurité dépassent les frontières 
 
I3: En tant qu'utilisateurs d'internet, nous sommes exposés à des risques multiples (fishing, le piratage, etc). Nous ne sommes pas tous 
conscients de ces risques et nous ne savons pas forcément les identifier. 
 
O1: La sensibilisation sur les risques existe mais il faut la renforcer. Nous suggérons d'axer la sensibilisation sur les risques autour d'exemples 
concrets (par exemple, en expliquant le fishing ET donner des exemples; expliquer qu'il y a des publicités mensongères ET donner des exemples, etc). 
J: Pour protéger les utilisateurs et que les citoyens puissent aller sur internet en securité. Afin qu'ils soient capables de sensibiliser leurs proches (les 
parents sensibilisent les enfants; les enfants sensibilisent les grands parents) 
 
O2: Nous proposons la mise en place de campagnes de sensibilisation multi-réseaux Européennes adaptées aux différents types d'utilisateurs (jeunes, 
personnes plus usagers). 
J: Afin que les campagnes de sensibilisation soient au plus proche de la réalité des utilisateurs d'internet. 
notes, Session 3 idée pour un exepert: ce serait utile d'avoir une idée de comment fonctionne une campagne de sensibilisation à l'échelle Européenne 
 
O3: Faciliter et clarifier la façon dont fonctionnent les signalements de comptes abusifs sur les réseaux sociaux; être capable de repérer et de punir les 
personnes qui ont des comportements abusifs sur Internet 
J: Pour avoir une meilleure compréhension des règles de modération utilisées sur les réseaux sociaux 
 
I4: De plus en plus, les sites internet et plateformes (au sens large) sont instrumentalisés et utilisés à des fins de cyber criminalité 
(extorsion d'argent, menaces, harcélement, chantage ...) 



 
O1: Nous proposons de renforcer la collaboration entre les sites/plateformes et autorités pour repérer et suivre de manière plus systématique ces 
actes de cybercriminalité. Il est important de rendre visible le travail de tous les acteurs "en coulisses". 
J: Si les utilisateurs voient et comprennent comment ces actes sont sanctionnés, ils seront rassurés et plus susceptibles de porter plainte 
 



Tietosuoja 
(ryhmä 9 
(englanti)) 

I1: lack of access and control over data that citizens share (by citizens themselves) 
 
O1: Create an EU body that is easily accessible to citizens and that requires transparency and provides shared norms among EU states. 
J: It will provide point of reference for citizens and will facilitate more control over data by citizens 
 
O2: Create a possibility for people to select what data is sensitive and which one is not 
J: it will allow people to more clearly define what data and to what extent they want to share and will give them more flexibility/ownership of the data 
 
O3: introduce digital EU ID (not just national digital ID) 
J: that would allow tracking of information & increase responsibility => prevents some dangerous or inappropriate behaviour but it will allow for 
some anonymity as long as people are verified by ID beforehand 
 
O4: phones, home applications (Alexa) should have more transparency in what they collect, store and share (and with whom) and that owners should 
have an option to erase/limit data access 
J: because currently there's no transparency and everything is basically collected and citizens don't know how/who uses it 
 
I2: Insufficient mechanisms to control data giants (i.e. Facebook) as they are even more powerful than political decision-makers 
 
O1: Clear checks and balances by the EU body (non-political but expert-based) that is independent and funded by the member state 
J: to provide independent oversight and uniformal framework 
 
O2: New regulations on digital advertisement 
J: to limit what kind of data/personal data can be used 
 
O3: EU certification of data protection compliance mandatory for all tech companies/providers and that should be incorporated visibly in the web 
presence of an organization 
J: guarantee of transparency and safety 
 
O4: Reward companies that comply with data protection, transparency, and security regulations 
J: to incentivize them to adopt best practices and give benefits to those who do 
 
I3: Insufficient digital education for citizens 
 
O1: tailored classes for older citizens and provide assistance services 
J: currently they are disconnected and thus do not have access to all services 
 
O2: specific curriculum for younger generations (in schools and at home) 
J: to ensure safe & healthy use of tech 
 
O3: support of non-native tech users in acquiring up-to-date knowledge about tech use 



J: makes them more competitive at the job market 
 
O4: establish universal baseline of what minium digital literacy should be 
 
O5: EU should support education (intergenerational) program where younger people teach older people how to operate in the digial sphere 
J: it's not only an educational program but an intergenerational exchange and connection 
 
I4: The (legal and technological) language used in the digital sphere is too complex for citizens to understand 
 
O1: introduce a criteria for certification for tech companies: have simplified summaries of information about the use of data that would be 
understandable by anyone 
J: to ensure people understand how the data is being used, what the terms mean, and what the implications are 
 
O2: introducing non-authorization (except for explicit consent) or limited authorization of personal data use as a primary principle 
J: it will put companies in a position of need to request information explicitly and will create more transparency and control over data by users 
 
O3: improve communication about changes in GDPR and data protection in general 
J: people and institutions and businesses are better prepared and have clarity 
 
I5: Insufficient research of data protection 
 
O1: EU funding to expand the research efforts 
J: to better understand the needs, options, and possible solutions 
 
I6: Lack of access to technology (i.e. by children from low-income environment) 
 
O1: fund support programs for those who do not have hardware and an opportunity to acquire it 
J: increases academic and professional opportunities; provides better access to services (esp educaion in the current environment) 
 
O2: create benchmark information for the EU and increase access to technology through educational programs/institutions 
J: to maximize use of existing resources/avenues 
 
I7, (continued for issue 5) education 
 
O1: create special educational programs and communication campaigns on cyber-crime 
J: to reduce cyber crime, to teach people not to fall into those traps 
 



Terve 
digitalisaatio 
(ryhmä 10 
(espanja)) 

I1: ¿Cómo gestionar y proteger los datos sobre salud? 
 
I2: ¿Cómo combatir el problema de las noticias falsas y cómo abordarlo con los diferentes tipos de población (infancia, juventud, edad 
adulta, mayores...)? 
 
I3: ¿Cómo gestionar y controlar la influencia que los algoritmos tienen a la hora de condicionar lo que nos llega a través de internet? 
 
I4: ¿Cómo gestionar la cesión de datos que debemos autorizar para acceder a un servicio online? 
 
I5: ¿Cómo hacemos con el pasaporte Covid y con las limitaciones de derechos que puede ocasionar? 
 
I6: ¿Cómo garantizar el derecho a la desconexión a internet y el derecho a no usar dispositivos digitales y seguir teniendo servicios y 
derechos? 
 
I7: ¿Cómo podemos abordar la educación digital de la infancia para que hagan un uso seguro de internet? 
 
I8: ¿Cómo abordar el impacto de la tecnología en la salud mental de la ciudadanía? 
 
O1: Crear un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés en todos los Estados Miembro. Y luego evaluar. 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 
fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O2: Un organismo/institución que enseñe a las personas mayores a hacer un uso saludable de internet. 
J: Los menores, en mayor o menos medida, ya reciben algo de formación así en la escuela. La gente mayor no recibe nada similar y también necesita 
formación. 
 
O3: Que en las escuelas haya espacios de formación conjuntos para menores y sus familias, de manera que aprendan conjuntamente. 
J: De esta manera se consigue enseñar también a la población adulta y los padres tendrán más conciecia del uso que hacen los menores de internet. 
Ahora mismo, a veces, se conectan muchas horas y sus familias no saben lo que hacen allí. Favorece relaciones intergeneracionales. 
 
O4: Estudiar e investigar si en todos los estados miembro la infraestrutura necesaria para una educación digital está a un nivel parecido (¿Tienen 
todas las escuelas ordenadores, conexión por fibra, etc?) 
J: -Es necesario saber esto. Por ejemplo en Italia hay muchas escuelas que no tienen medios. Necesitamos verificarlo. -Claro, es cierto. Yo vivo en una 
ciudad grande y tenemos acceso a esos medios, pero imagino que fuera de las grandes ciudades pasa que no hay medios. Yo hay veces que no tengo 
cobertura de móvil cuando salgo de mi ciudad. -Si, yo que vivo en Andalucía, de acuerdo, no hay esos medios. -En las escuelas publicas en España los 
medios son muy precarios. -Una persona comenta que vive en zona rural y tiene muy buena conexión. -Otra le responde, bueno, es que vives en zona 



rural pero en una región privilegiada respecto a muchas otras de tu propio país. 
 
I9: ¿Cómo combatimos todo el daño que genera la combinación de las "Noticias Falsas", del poder de los algoritmos y de la escasa privacidad 
de los datos? 
 
O1: Educar a la población en el pensamiento crítico 
J: -Si aprendemos desde jóvenes el pensamiento crítico, es más sencillo detectar información falsa. -Siempre habrá noticias falsas, no se pueden parar 
pero sí se puede aprender a leerlas de manera crítica. -Sí, y las noticias falsas no solo aparecen en países más inestables, como decía antes una 
compañera. En Austria también ha ocurrido. Están por todas partes -Hay muchos temas en los que no somos expertos, ¿hasta qué punto podemos 
saber lo que es válido y lo que no? 
 
O2: Que los algoritmos te muestren automáticamente las versiones más contrastadas/consensuadas de un tema además de otros puntos de vista 
(noticias falsas) para que puedas comparar 
J: -Parece que algunas plataformas ya lo hacen, como FB cuando buscas info sobre el COVID. Algo que hacen desde hace poco. -Sería interesante que lo 
hicieran con más temas, no solo COVID. 
 
O3: Procesar y almacenar los datos en dispositivos locales, no compartidos en la nube 
 
O4: Utilizar los consensos mayoritarios de la comunidad científica como el punto de vista que consideramos verdad y que nos sirve para contrastar 
otros puntos de vista. 
J: -Bueno, por ejemplo con el COVID, la información que daba la comunidad científica al principio, los expertos, luego se ha demostrado que no era toda 
válida, como por ejemplo con los guantes e higiene de manos, luego se ha comprobado que la transmisión del virus es aérea y no por contacto. -Sí, es 
cierto, también ha pasado por ejemplo con las dosis de la vacuna. Al principio decían que una dosis, luego dos, ahora dicen que tres dosis... En realidad 
deberían darlas de manera gratuita. Las grandes empresas farmacéuticas están ganando muchísimo dinero con ello. 
 
O5: Un organismo o institución que verifique y chequee las noticias y diga sin son reales o no 
J: -En España ya lo hay y no sirve para nada. -Tampoco creo que vaya a funcionar (otra ciudadana) 

 
O6: Los medios de comunicación no pueden ser privados, deberían ser públicos para que no saquen dinero difundiendo mentiras. 
J: -El problema de fondo es la búsqueda de beneficios. Los medios de comunicación publican lo que les da dinero, no lo que es verdad. -Sé que FB y 
otras grandes empresas invierten mucho para eliminar Fake News en inglés, pero para muchos otros idiomas no hay tanto nivel de control y 
verificación. -En el entorno de los medios de comunicación hay una frase famosa: que la verdad no te estropee una buena noticia. ¿Cómo se puede 
atajar/atacar a los medios para que dejen de hacer esto y publiquen la verdad y no lo que les da dinero? -En FB y otras plataformas, a veces eliminan 
contenido de carácter sexual, que luego no es tan claro que sea tan dañino. Para mi a veces es censura. -¿Cómo se podrían simplicar los términos de 
aceptación de servicios? Los complican mucho para que no los entendamos. -Nos deberían pagar por usar nuestros datos -Deberíamos apoyar a los 
periodistas independientes, para que puedan investigar a las grandes empresas. A veces los medios tienen intereses económicos y los directores del 
periódico impiden que se investiguen ciertos temas. -Grandes empresas que compran muchos periodicos y cadenas de televisión y radio. Luego los 
presentan como medios independientes dando sensación de pluralidad mientras que en realidad dependen del mismo dueño y publican lo mismo. 
 
O7: Un proyecto piloto de 2 años que aplique el modelo educativo Finlandés. (Esta misma orientación el grupo la aplica a 2 temas) 
J: -Ha demostrado funcionar bien allí y parece que la aplicacion en Bulgaria de un modelo parecido también está demostrando buenos resultados. -El 
problema de la financiación. Cada vez hay más recortes, ¿cómo vamos a conseguir que apliquen este modelo que necesita más financiación? -Es 



fundamental que la ratio alumnos-profesores sea más reducida que la habitual para que los profesores puedan hacer un seguimiento más 
individualizado- -Hay modelos interesantes de escuelas privadas (montesori, waldorf) pero el problema es que al ser privadas son excluyentes y hacen 
más grandes las diferencias. -El modelo finlandés también ayuda a luchar contra el bullying. -En Austria, la pandemia ha obligado a repensar de un día 
para otro el modelo educativo. Ha sido difícil, pero ha permitido introducir mucha innovación y poner en marcha la formación online y el uso de 
herramientas. 
 
O8: Crear una plataforma online europea que muestre las noticias verificadas. 
J: Serviría para luchar contra los bulos. Para enseñar a la gente a usar internet. Se podría acceder a ella cuando haya dudas. Podría incluir entrevistas o 
intervenciones de expertos sobre temas específicos. Me gusta, es una buena herramienta, sencilla de usar. Sirve para sentar las bases y luego hacerla 
crecer como una pirámide invertida, para que se puedan encontrar información sobre diferentes temas. Podría ser un instrumento vivo, como nuestra 
plataforma web de la Conferencia, que va creciendo e incluyendo cada vez más información. Debería incluir información y formación sobre los temas 
que hemos hablado: digitalización saludable, seguridad, etc 
 
 
O9: Plataforma digital europea que ofrezca informacion y también formación y educación (no solo sobre el uso saludable de internet, sino sobre 
muchos otros aspectos) y que también ofrezca recursos y profesionales sobre temas de salud mental. 
J: Se complementaria con el curriculum formativo y la educación tradicional de cada país. Las clases se pueden orientar para las diferentes personas. 
No sería necesario que todos vayan al mismo ritmo. Se podría pensar cómo se combina con la educación formal, quizá sería posible que hicieran ahí 
los deberes. Me gusta, ¿pero quién la implantaría y quién la financiaría? -Es cierto, no sería sencillo. Pero los estados dan dinero a la UE, y quizá la UE 
pueda decidir invertirlo así. ¿Qué sería más económico? Darle recursos a los países y que implementen cosas o crear una plataforma digital común 
para toda la UE? 
 
 



Liite III: Palaute konferenssin täysistunnosta 

Konferenssin täysistunto 

 

Toisen istunnon avajaistäysistunnossa 20:tä kunkin paneelin edustajaa pyydettiin käyttämään 

puheenvuoro ja antamaan muille paneelien jäsenille palautetta konferenssin ensimmäisestä 

täysistunnosta, johon eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat osallistuivat 22.–23. lokakuuta 

2021. Puheenvuorojen jälkeen oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. 

 

Täysistuntoon osallistuu yhteensä 449 edustajaa, jotka ovat: Euroopan parlamentin jäseniä (108), 

EU:n neuvoston edustajia (54 eli kaksi jäsenvaltiota kohden), komission jäseniä (3), kansallisten 

parlamenttien (108), eurooppalaisten kansalaispaneelien (80), kansallisten tapahtumien tai 

paneelien (27) edustajia, Euroopan alueiden komitean (18), Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 

(18), työmarkkinaosapuolten (12) ja kansalaisyhteiskunnan (8) sekä vaaleilla valittujen paikallis- ja 

alueyhteisöjen (6) edustajia. 

 

80 eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajaa, 27 kansallisten paneelien ja tapahtumien 

edustajaa ja Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja muodostavat täysistunnossa yhden osion, 

jota kutsutaan kansalaisosioksi. 

 

Konferenssin täysistunnossa keskustellaan kansallisten ja eurooppalaisten kansalaispaneelien 

esittämistä suosituksista sekä monikieliseltä digitaaliselta foorumilta kootuista kannanotoista. 

Digitaalisen foorumin aiheiden pohjalta on perustettu yhdeksän temaattista työryhmää, jotka 

osallistuvat konferenssin täysistunnon keskustelujen ja ehdotusten valmisteluun. Konferenssin 

täysistunto päättää yhteisymmärryksessä (ainakin Euroopan parlamentin, neuvoston, komission ja 

kansallisten parlamenttien edustajien kesken) ehdotustensa esittämisestä johtokunnalle. Jos 

kansallisten tapahtumien edustajien tai eurooppalaisten tai kansallisten kansalaispaneelien 

edustajien näkemykset eroavat selvästi edellä mainittujen edustajien näkemyksistä, tämä olisi 

tuotava esiin johtokunnan raportissa. 

 

Lokakuun täysistunto oli toinen täysistunto, mutta ensimmäinen täysistunto, johon kansalaiset 

osallistuivat eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajina. Kansallisten tapahtumien tai paneelien 

ja eurooppalaisten paneelien kansalaiset ja Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja kokoontuivat 

nyt ensimmäistä kertaa kansalaisosion muodossa. 

 

Perjantaina 22. lokakuuta järjestettiin kaksi kansalaisosion kokousta, joissa kansalaisille esiteltiin 

täysistunnon työjärjestys, valmisteltiin työryhmiä ja täysistuntoa sekä nimettiin puhujia. Niiden 

välillä kansalaiset osallistuivat ensimmäisiin työryhmäkokouksiinsa muiden täysistunnon jäsenten 

kanssa. Täysistuntokeskustelu käynnistyi lauantaina 23. lokakuuta Strasbourgin istuntosalissa, jossa 

kahdeksan kansalaista esitteli neljän eurooppalaisen kansalaispaneelin ensimmäisen istunnon 

tulokset. 13 eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajaa käytti puheenvuoron aamupäivän 

keskustelussa eurooppalaisista kansalaispaneeleista ja seitsemän iltapäivän keskustelussa 

monikielisestä digitaalisesta foorumista. 

 

Monet eurooppalaisten kansalaispaneelien edustajat ilmaisivat täysistuntosalissa pitämässään 

puheenvuorossa kiitollisuutensa siitä, että he saivat osallistua istuntoon. Suurin osa heistä osallistui 

ensimmäistä kertaa näin mittavaan poliittiseen tapahtumaan. Lähes kaikki paneelin jäsenet 

korostivat myös, että kansalaisten osallistuminen konferenssiin on tärkeää. Monet kansalaiset (sekä 



kansallisista tapahtumista tai paneeleista että eurooppalaisista paneeleista) pitivät kuitenkin 

valitettavana sitä, että paneelien edustajien ja muiden osioiden välinen todellinen vuoropuhelu ei 

ole riittävää erityisesti spontaaneissa puheenvuoroissa ja näkemysten vaihdossa. He esittivät 

muutamia tähän liittyviä ehdotuksia joulukuun täysistuntoa silmällä pitäen. 
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