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EU-borgerpanel 1: 

Stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, 
kultur og sport/digital omstilling  

 
ANBEFALINGER VEDTAGET AF PANELET (FORELÆGGES 
PLENARFORSAMLINGEN) 
 

Arbejdsområde 1: Arbejde i Europa  
 

Underområde 1.1 Arbejdsmarkedet 
 

1. Vi anbefaler, at der indføres en mindsteløn for at sikre ensartet livskvalitet i 
alle medlemsstater. Vi anerkender de nuværende bestræbelser i forslaget til 
direktiv COM(2020) 682 på at standardisere levevilkårene. Mindstelønnen skal 
sikre en mindstenettoindkomst, der er tilstrækkelig til at nå et vigtigt mål: 
Enhver, der har behov herfor, bør have flere penge at bruge. I forbindelse med 
mindstelønnen bør der tages hensyn til følgende aspekter:  

● EU bør sikre en effektiv gennemførelse, fordi det på nuværende 
tidspunkt ikke er alle medlemsstater, der beskytter arbejdstagere 
tilstrækkeligt.  

● Der bør lægges særlig vægt på overvågning og sporing af forbedringer af 
levestandarden. 

● Købekraften i de forskellige lande bør indregnes i mindstelønnen. Der 
kræves en regelmæssig revisionscyklus for at sikre tilpasning til ændrede 
leveomkostninger (f.eks. som følge af inflation). 

 
Vi anbefaler dette, fordi en mindsteløn vil bidrage til at forbedre den sociale 
retfærdighed på arbejdsmarkedet og arbejdstagernes konkrete levevilkår i alle 
medlemsstater. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med et hurtigt skiftende 
arbejdsmarked, f.eks. som følge af digitalisering. 
 
 

2. Der er allerede vedtaget EU-bestemmelser (EU's direktiv om arbejdstid — 
2003/88/EF). Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre en sund balance 
mellem arbejdsliv og privatliv. Som et første skridt anbefaler vi, at der 
foretages en revision af den eksisterende ramme, hvis den er passende i 
forhold til de nuværende omstændigheder. Dernæst bør EU indføre en 
strengere overvågningsmekanisme for at sikre gennemførelsen i alle 
medlemsstater. Der skal lægges særlig vægt på forskellige sektorer med 
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forskellige stress- og belastningsniveauer, både psykologisk og fysisk. Samtidig 
er andre sektorer imidlertid afhængige af større fleksibilitet fra deres ansattes 
side, for at virksomhederne kan tilpasse sig den specifikke situation. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt med en bedre balance mellem arbejdsliv 
og privatliv, da dette styrker den sociale samhørighed og bidrager til at skabe 
lige vilkår mellem de ansatte. Det har også en positiv indvirkning på de ansattes 
individuelle trivsel. 
 
 
Underområde 1.2 Ungdom og beskæftigelse 
 

3. Vi anbefaler, at niveauet for alle de forskellige uddannelsesprogrammer i EU 
harmoniseres, samtidig med at der tages hensyn til det nationale indhold. Vi 
anbefaler derfor, at faglige kvalifikationer valideres og anerkendes gensidigt i 
alle EU's medlemsstater. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi ønsker at lette arbejdskraftens mobilitet i Europa og 
mindske den administrative byrde. 
 
 

4. Vi anbefaler, at gymnasieelever (fra 12 år og derover) får et indblik i deres 
fremtidige arbejdsmarked ved at give dem mulighed for at deltage i 
observationsbesøg af høj kvalitet i virksomheder og almennyttige 
organisationer. Vi foreslår, at virksomhederne gennem tilskud tilskyndes til at 
modtage besøg af elever. I fjerntliggende områder, hvor der er færre 
muligheder, skal lokale skoler, myndigheder, organisationer og virksomheder 
arbejde tæt sammen for at sikre, at disse observationsbesøg kan gennemføres.  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi ønsker, at de unge får indsigt i de forskellige 
muligheder, der findes på arbejdsmarkedet, så de kan træffe et bedre valg med 
hensyn til studium og erhvervsmæssige fremtid, og så de kan forstå betydningen 
af at vælge det rigtige studium. Det lærer dem også, hvad ansvar er, og at de bør 
have respekt for arbejdsmarkedet. Det vil hjælpe de unge med at blive 
integreret på arbejdsmarkedet. Det er en win-win-situation for begge parter. 
 
 

5. Vi anbefaler, at opøvelsen af bløde færdigheder integreres i alle skolefag. Ved 
bløde færdigheder forstås: at lytte til hinanden, at tilskynde til dialog, 
modstandsdygtighed, forståelse, respekt for og påskønnelse af andre, kritisk 
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tænkning, selvstudium, nysgerrighed og fokus på resultater. Lærerne bør 
uddannes i at formidle disse færdigheder ved at arbejde tæt sammen med 
socialarbejdere og/eller psykologer. Andre forslag til gennemførelse: 
tilrettelægge udvekslingsprogrammer for elever mellem skoler, tilrettelægge 
deltagelse i sports- og kulturarrangementer på tværs af skoler osv. 
 
Vi anbefaler dette, fordi bløde færdigheder er nødvendige grundlæggende 
færdigheder, som går tabt i den digitale tidsalder, og som er absolut nødvendige 
i de unges fremtidige liv. Vi understreger derfor, at de bør indgå i læseplanen, 
så de unge kan blive mere modstandsdygtige, og så de kan undgå og overvinde 
psykiske problemer, som de måske senere oplever. Sociale færdigheder styrker 
relationerne mellem mennesker og hjælper den enkelte med at finde sin plads i 
samfundet.  
 
 

6. Vi anbefaler, at der udarbejdes velforberedte planer med detaljerede 
scenarier, som kan anvendes på en fleksibel måde i tilfælde af en alvorlig krise 
(f.eks. sundhedskrise, krig osv.) for at minimere indvirkningen på de unge i 
forbindelse med deres skolegang, erhvervsuddannelse, mentale trivsel osv. 
Ved indvirkning forstås: højere udgifter til studier eller uddannelse, 
obligatorisk forlængelse af studier, praktikophold, der ikke kunne 
gennemføres, eller forværring af mentale sundhedsproblemer Der skal ydes 
en indsats for at minimere indvirkningen på unge og deres overgang til 
arbejdsmarkedet. 
 
Vi anbefaler dette, fordi de unge befinder sig i en meget sårbar situation i 
krisetider.  
 

Underområde 1.3 Digitalisering på arbejdspladsen 
 

7. Vi anbefaler, at EU indfører eller styrker eksisterende lovgivning vedrørende 
såkaldt "intelligent arbejde" [dvs. hvor man arbejder online og eksternt, f.eks. 
på et hjemmekontor eller fra et andet sted med internetforbindelse]. Vi 
anbefaler desuden, at EU indfører lovgivning, der tilskynde virksomhederne til 
at være socialt ansvarlige og bevare "intelligente" job af høj kvalitet i EU. 
Incitamenterne kan være finansielle og/eller omdømmemæssige og bør tage 
hensyn til eksisterende internationalt anerkendte kriterier inden for miljø, 
sociale forhold og god selskabsledelse. For at det kan ske, bør EU nedsætte en 
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arbejdsgruppe bestående af eksperter fra alle interesserede parter med 
henblik på at undersøge og styrke en sådan lovgivning. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at fremme "intelligente" job af høj kvalitet 
og undgå, at de flyttes til tredjelande med lavere omkostninger. Covid-19-
pandemien og den globale økonomiske udvikling forstærker nødvendigheden af 
at beskytte arbejdspladser i EU og regulere disse "intelligente" job. 
 
 

8. Vi anbefaler, at EU garanterer alle EU-borgere ret til digital uddannelse. 
Navnlig kan unges digitale færdigheder styrkes ved at indføre EU-certificering 
i skoler, som forberede dem på det fremtidige arbejdsmarked. Vi anbefaler 
også specifik uddannelse på EU-plan for at omskole og opkvalificere 
arbejdstagere, så de kan forblive konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. 
Endelig anbefaler vi, at EU iværksætter oplysningskampagner for at øge 
bevidstheden om eksisterende digitale platforme, der forbinder arbejdstagere 
med arbejdsgivere, og som kan hjælpe dem med at finde job i EU, f.eks. EURES. 
 
Vi anbefaler dette, fordi certificerede digitale færdigheder er nødvendige for at 
komme ind på arbejdsmarkedet, og for at arbejdstagerne kan omskole sig og 
forblive konkurrencedygtige.  
 

Arbejdsområde 2: En økonomi for fremtiden 

 

Underområde 2.1 Innovation og europæisk konkurrenceevne 
 

9. Vi anbefaler, at EU skaber muligheder for, at forskellige enheder 
(universiteter, virksomheder, forskningsinstitutter osv.) kan investere i 
forskning og innovation med henblik på at udvikle:  

● nye materialer, som er mere bæredygtige og biologisk mangfoldige end 
de materialer, der anvendes i dag 

● innovative anvendelser af eksisterende materialer (også baseret på 
genanvendelse og de nyeste teknikker, der har det mindste miljøaftryk).  

Vi anbefaler, at EU påtager sig denne forpligtelse som et løbende og langsigtet 
engagement (som minimum indtil 2050).  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi lever på en planet med begrænsede ressourcer. Hvis 
vi ønsker at have en fremtid, skal vi beskytte klimaet og søge efter planetvenlige 
alternativer. Vi ønsker også, at EU bliver førende på dette område med en stærk 
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konkurrencefordel på den internationale scene. Formålet med anbefalingen er 
at skabe innovative resultater, der kan anvendes bredt og gennemføres på tværs 
af forskellige områder og lande. Dette vil også have en positiv indvirkning på 
økonomien og arbejdsmarkedet gennem nye jobmuligheder inden for 
bæredygtig innovation. Det kan bidrage til at bekæmpe social uretfærdighed 
ved at erstatte nuværende, udnyttende produktionsmidler med nye mere etiske 
midler. 
 
 

10. Vi anbefaler, at EU påtager sig en langsigtet og vedvarende forpligtelse til at 
øge sin andel af bæredygtig energi fra forskellige vedvarende energikilder, som 
har det mindste miljøaftryk (baseret på en holistisk livscyklusvurdering). EU 
bør endvidere investere i at forbedre og opretholde kvaliteten af den 
elektriske infrastruktur og elnettet. Vi anbefaler også, at adgang til energi og 
overkommelige energipriser anerkendes som en grundlæggende rettighed for 
borgerne.  
 
Vi anbefaler dette, fordi: 

● en diversificering af energikilderne (herunder solenergi, vind, brint, 
havvand eller andre fremtidige bæredygtige metoder) vil gøre EU mere 
energiuafhængigt 

● det vil sænke elomkostningerne for EU-borgerne  
● det vil skabe arbejdspladser og omstrukturere energimarkedet (navnlig i 

regioner, der hidtil har været afhængige af fossile brændstoffer) 
● det kan tilskynde til videnskabelig udvikling af innovative teknikker til 

energiudvinding 
● kvaliteten af den elektriske infrastruktur og elnettet er lige så vigtig som 

energikilder, fordi infrastrukturen og elnettet muliggør gnidningsløs, 
effektiv og økonomisk overkommelig distribution og transport af energi.  

 
 

11. Vi anbefaler, at EU aktivt fremmer grønnere produktionsprocesser gennem 
tilskud eller på anden måde belønner virksomheder, som investerer i at sænke 
miljøomkostningerne ved deres produktion. Vi kræver desuden, at der ydes en 
indsats for at genoprette de postindustrielle produktionsområder og etablere 
beskyttede grønne områder omkring eksisterende anlæg. Virksomhederne bør 
forpligtes til at finansiere disse bestræbelser — i det mindste delvist — af egen 
lomme.   
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Vi anbefaler dette, fordi produktionsprocesserne er et vigtigt element i 
forsyningskæden. Hvis de gøres mere miljøvenlige, kan det mindske 
klimapåvirkningen betydeligt. Vi mener, at virksomheder og industrier bør 
holdes ansvarlige for den måde, hvorpå de producerer deres produkter 
(herunder genopretnings- og miljøbeskyttelsesforanstaltninger). Ved at gøre 
produktionsprocesserne mere miljøvenlige forberedes virksomhederne også på 
fremtiden, og de bliver mere modstandsdygtige (hvilket beskytter 
arbejdspladserne).  
 
Underområde 2.2 Bæredygtig økonomi/Underområde 2.3 Beskatning 
 

12. Vi anbefaler, at plastbeholdere afskaffes, og at der generelt indføres 
genanvendelige beholdere. Der bør være incitamenter for forbrugere og 
virksomheder, så det ikke bliver dyrere at købe varer i løs vægt ("en vrac" på 
fransk eller "sfuso" på italiensk) for forbrugeren end emballerede varer. 
Virksomheder, der bidrager til denne omstilling, bør indrømmes 
afgiftsmæssige fordele, og dem, der ikke bidrager, bør pålægges flere afgifter. 
For produkter, som ikke kan genbruges, bør de være genanvendelige og/eller 
biologisk nedbrydelige. Der er behov for en offentlig institution eller en 
tilsynsmyndighed til at overvåge alt og til at fastsætte reglerne og dele dem 
med alle. Det anbefales, at både virksomheder og forbrugere oplyses — også 
gennem de sociale medier — om disse tiltag med henblik på at ændre deres 
adfærd på lang sigt. Virksomhederne bør tilskyndes til og hjælpes med at finde 
de bedste løsninger på deres affaldsproblemer (f.eks. bygge- og 
anlægsvirksomheder).   
 
Vi anbefaler dette, fordi vi alle er ansvarlige for vores handlinger. Vi skal derfor 
genoverveje alle produktionsprocesser. Genanvendelse kræver mange 
ressourcer (vand og energi), så det kan ikke være det eneste svar. Vi foreslår 
derfor markedsføring af varer i løs vægt. Genanvendelse bør kun anvendes til let 
genanvendelige materialer. Fra det finske eksempel ved vi desuden, at en meget 
stor andel kan genanvendes.   
 
 

13. Vi anbefaler, at der indføres de samme afgiftsregler i Europa, og at skatte- og 
afgiftspolitikken harmoniseres på tværs af alle EU's medlemsstater. Skatte- og 
afgiftsharmonisering bør give de enkelte medlemsstater mulighed for at 
fastsætte deres egne skatte- og afgiftsregler, men stadig forhindre 
skatteunddragelse. Dette vil sætte en stopper for skadelig skattepraksis og -
konkurrence. Skatter og afgifter bør vedrøre handelstransaktioner dér, hvor 
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de finder sted. Når en virksomhed sælger i et land, bør den betale skat i det 
pågældende land. Disse nye regler har til formål at forhindre udflytning og 
sikre, at transaktionerne og produktionen finder sted mellem europæiske 
lande.   
 
Vi anbefaler dette for at beskytte og udvikle arbejdspladser og økonomiske 
aktiviteter i Europa og for at skabe lighed mellem medlemsstaterne. Det vil sikre 
en fælles forståelse af skatte- og afgiftssystemet i Europa. Det har til formål at 
sætte en stopper for den absurde monopolsituation for de gigantiske 
virksomheder, der ikke betaler nok skat i forhold til mindre virksomheder. Det 
vil også skabe indtjening de steder, hvor handelsaktiviteterne udføres. 
 

14. Vi anbefaler, at systemet med planlagt forældelse af alt elektronisk udstyr 
afskaffes. Forandringer kan ske på individuelt og kommercielt plan for at 
garantere, at vi kan eje, reparere og opgradere på lang sigt. Vi anbefaler, at 
renoveret udstyr promoveres. Gennem regulering bør virksomhederne 
forpligtes til at garantere forbrugerne ret til reparation, herunder opgradering 
og softwareopdateringer, og til at genanvende alt udstyr på lang sigt. Vi 
anbefaler også, at alle virksomheder forpligtes til at anvende standardstik. 
 
Vi anbefaler dette, fordi produkter i den moderne verden ofte kun holder i to år. 
Vi mener, de bør have en meget længere levetid på ca. ti år. Dette forslag vil 
have en positiv indvirkning på klimaændringer og økologi. Det vil også sænke 
omkostningerne for forbrugerne og mindske forbruget.  
 
 

15. Vi anbefaler, at alle oplyses om miljøet og dets betydning for den enkeltes 
sundhed gennem uddannelse. Uddannelse vil hjælpe alle med at fastlægge 
deres egne personlige strategier for at integrere disse emner i deres liv. Sådan 
uddannelse bør starte i skolen med specifikke emner, der omhandler alle 
økologiske spørgsmål, og vi bør uddannes gennem hele livet (f.eks. på 
arbejdspladsen). Dette vil bidrage til at reducere mængden af affald og 
beskytte miljøet og menneskers sundhed. Sådan uddannelse vil fremme lokalt 
forbrug af sunde og uforarbejdede produkter fra lokale producenter. Personer, 
der ikke medvirker til at reducere affaldsmængden, skal deltage i et gratis 
kursus om disse emner. For at muliggøre en sådan tilpasning af livsstil skal 
priserne være rimelige for producenten og forbrugerne. Vi foreslår derfor, at 
små, lokale og miljøvenlige producenter fritages for afgifter. 
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Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker efter vores opfattelse endnu ikke 
bekymrer sig over disse problemer. Derfor skal alle undervises i dette. Mange 
mennesker har desuden ikke råd til lokale og sunde produkter. Vi skal sikre, at 
lokalt producerede produkter er mere bredt tilgængelige for alle.  
 

 

Underområde 2.4 Landbrug/Underområde 2.5 Digital infrastruktur  
 

16. Vi anbefaler, at der indføres et fælles europæisk og letforståeligt 
mærkningssystem for forbrugs- og ernæringsprodukter (oplysninger om 
allergener, oprindelsesland osv.), gennemsigtighed omkring igangværende 
godkendelsesprocesser og digitalisering af produktinformation gennem en 
europæisk standard-app, som giver mere brugervenlig adgang og yderligere 
oplysninger om produkter og produktionskæder. Der er også behov for et reelt 
uafhængigt organ, der skal regulere fødevarestandarder i hele EU, og som har 
lovgivningsmæssige beføjelser, så det også kan anvende sanktioner. 
 
Vi anbefaler dette, fordi alle EU-borgere bør kunne forvente den samme 
fødevarestandard. Fødevarers integritet er en nødvendighed for at garantere 
borgernes sikkerhed. Disse anbefalinger er blevet fremsat for at forbedre 
overvågningen af godkendelsesprocedurerne og gennemsigtigheden i 
fødevareproduktionen på en harmoniseret måde. 
 
 

17. Vi anbefaler, at infrastruktur bliver et statsligt aktiv, for at forhindre, at der 
opstår nye monopoler inden for telekommunikation og internettjenester. Alle 
bør have ret til adgang til internettet, og det bør være en prioritet at bringe 
internetforbindelse til "hvide zoner/døde områder" (områder uden 
internetadgang). Børn og familier har højeste prioritet med hensyn til adgang 
til internettet og hardware, især med hensyn til uddannelse, og navnlig under 
en pandemi. Der er behov for et initiativ for at understøtte fjernarbejde, f.eks. 
kontorlokaler med adgang til en pålidelig og hurtig internetforbindelse og 
digital uddannelse. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi skal sikre, at den digitale omstilling gennemføres på 
en retfærdig måde. Adgang til internettet er grundlæggende for demokratiet og 
er en rettighed for alle europæiske borgere. 
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18. Vi anbefaler, at lokale insekter respekteres og beskyttes mod invasive arter. Vi 
foreslår også, at der tilskyndes og slås til lyd for, at der skal etableres 
obligatoriske grønne områder i forbindelse med nye bygge- og 
anlægsprojekter. Vi foreslår, at biodiversitet indføres som et obligatorisk fag i 
skolernes læseplaner, f.eks. gennem praktiske aktiviteter. Det er vigtigt at 
fremhæve bevidstheden om biodiversitet gennem mediekampagner og 
"konkurrencer" på tværs af EU (konkurrencer på lokalt plan). Vi anbefaler, at 
der fastlægges bindende nationale mål i alle EU's medlemsstater for 
genplantning af hjemmehørende træer og lokal flora. 
 
Vi anbefaler dette, fordi biodiversitet er afgørende for miljøet, livskvaliteten og 
bekæmpelsen af klimaændringer. 
 

Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund 
 

Underområde 3.1 Social sikring 
 

19. Vi anbefaler, at socialpolitikker og ligestilling, herunder med hensyn til 
sundhed, der er harmoniseret for hele EU, fremmes under hensyntagen til 
vedtagne regler og minimumskrav i hele området.   
 
Vi anbefaler dette, fordi der er store forskelle mellem medlemsstaterne med 
hensyn til socialpolitikker, som skal mindskes for at sikre et anstændigt liv for 
alle borgere og for at sikre sårbare personer den pleje og støtte, de har brug for 
af forskellige årsager (sundhed, alder, seksuel orientering osv.). 
 
 

20. Vi anbefaler at fremme forskning i sociale anliggender og sundhed i EU efter 
prioriterede områder, der anses for at være af offentlig interesse, og som 
medlemsstaterne er nået til enighed om, og at yde passende finansiering. Vi 
skal styrke samarbejdet på tværs af ekspertiseområder, lande 
uddannelsescentre (universiteter osv.).  
 
Vi anbefaler dette, fordi der er mange områder, hvor vi er nødt til at udvide og 
uddybe vores viden. Pandemien har vist os, at forskning er afgørende for at 
forbedre tilværelsen, at samarbejde mellem den offentlige og den private sektor 
og mellem offentlige myndigheder er afgørende, og at der er behov for finansiel 
støtte.  
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21. EU bør have stærkere beføjelser inden for socialpolitikken til at harmonisere 
og fastsætte minimumsregler og pensionsydelser i hele EU på grundlag af en 
grundig diagnose. Mindstepensionen skal ligge over fattigdomsgrænsen i 
landet. Pensionsalderen bør variere afhængigt af en kategorisering af erhverv, 
hvor psykisk og fysisk krævende erhverv giver ret til tidligere pension. Samtidig 
bør ældre, der ønsker at fortsætte med at arbejde frivilligt, have en garanteret 
ret til at arbejde.  
 
Vi anbefaler dette, fordi den forventede levetid stiger, og fødselstallet falder. 
Den europæiske befolkning bliver ældre, og derfor skal vi træffe yderligere 
foranstaltninger for at undgå risikoen for marginalisering af ældre og sikre dem 
et anstændigt liv.  

22. Vi anbefaler en række aftalte foranstaltninger for at tilskynde til en forøgelse 
af fødselstallet og sikre passende børnepasning. Disse foranstaltninger 
omfatter bl.a. økonomisk overkommelig og tilgængelig børnepasning (på 
arbejdspladsen og om natten, nedsættelse af momsen på børneudstyr osv.), 
boliger, stabilt arbejde, støtte til moderskab, særlig støtte til og beskyttelse af 
arbejde for unge og forældre og støtte til mødre og fædre med adgang til 
viden, når de vender tilbage til arbejdsmarkedet.  
 
Vi anbefaler dette, fordi de lave fødselstal i EU skiller sig ud og bidrager 
yderligere til den europæiske befolknings aldring, som der straks bør sættes ind 
overfor. Det foreslåede sæt foranstaltninger har til formål at sikre den stabilitet 
for unge familier, der er nødvendig for at forsørge børn.  
 
 

23. Vi anbefaler, at der garanteres social og sundhedsmæssig omsorg for ældre i 
eget hjem og på plejehjem. Der er desuden behov for bedre støtte til 
pårørende, der tager sig de ældre.  
 
Vi anbefaler dette, fordi den forventede levetid stiger, og fødselstallet falder. 
Den europæiske befolkning bliver ældre, og derfor skal vi træffe yderligere 
foranstaltninger for at undgå risikoen for marginalisering af ældre og sikre dem 
et anstændigt liv. 
 
 

24. Vi anbefaler, at EU støtter palliativ pleje og aktiv dødshjælp [eutanasi] efter et 
konkret sæt regler og bestemmelser. 
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Vi anbefaler dette, fordi det vil mindske patienternes og familiernes smerter og 
sikre en anstændig afslutning på livet. 
 
 
Underområde 3.2 Lige rettigheder 
 

25. Vi anbefaler, at EU støtter målrettet adgang til anstændige sociale boliger for 
borgerne i overensstemmelse med deres specifikke behov. Den finansielle 
indsats bør fordeles mellem private bidragydere, udlejere, 
boligstøttemodtagere, medlemsstaternes centrale og lokale myndigheder og 
EU. Målet bør være at lette opførelsen/renoveringen af den eksisterende 
sociale boligmasse, herunder gennem andelsselskaber, leje og køb. Støtten 
bør ydes på grundlag af klare kriterier (f.eks. maksimalt areal pr. person, der 
støttes, støttemodtagernes indkomst osv.). 
 

Vi anbefaler dette, fordi bedre adgang til boliger vil sikre, at EU-borgerne får 
gavn af håndgribelige lige rettigheder. Det vil hjælpe med at mindske de sociale 
spændinger. EU opfordres primært tilsyn med støttemekanismen, mens de 
nationale og lokale myndigheder bør løse boligproblemerne mere aktivt. 
 
 

26. Vi anbefaler, at EU forbedrer reguleringen og den ensartede gennemførelse af 
foranstaltninger til støtte for børnefamilier i alle medlemsstater. Disse 
foranstaltninger omfatter: forlængelse af forældreorlov og forøgelse af 
barsels- og børnepasningsydelser.  
 
Vi anbefaler dette, fordi disse foranstaltninger efter vores opfattelse vil afhjælpe 
EU's aktuelle demografiske problem. De vil også forbedre ligestillingen mellem 
forældre. 
 
 

27. Vi anbefaler, at EU træffer foranstaltninger for at sikre, at alle familier har 
samme familierettigheder i alle medlemsstater. Disse rettigheder omfatter 
retten til ægteskab og adoption. 
 
Vi anbefaler dette, fordi alle EU-borgere efter vores opfattelse bør have lige 
rettigheder, herunder familierettigheder. Familien er den grundlæggende form 
for social organisation. En glad familie bidrager til et sundt samfund. 
Anbefalingen har til formål at sikre, at alle borgere har familierettigheder, 
uanset køn, voksenalder, etnicitet eller fysisk helbredstilstand. 
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Underområde 3.3 Retfærdighed/Underområde 3.4 Adgang til idræt 
 

28. Vi anbefaler, at EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-
2025 prioriteres højt og fremmes som et hasteanliggende i alle medlemsstater. 
EU bør a) fastlægge indikatorer (dvs. holdninger, lønforskelle, beskæftigelse, 
lederskab osv.), overvåge strategien årligt og være gennemsigtig med hensyn 
til resultaterne og b) udpege en ombudsmand for at få feedback direkte fra 
borgerne. 
 
Vi anbefaler dette, fordi ligestilling efter vores opfattelse ligger langt fra, hvad vi 
gerne ser i EU. Der bør være harmoni med hensyn til ligestilling mellem kønnene 
og borgerlige rettigheder på europæisk plan, således at de opnås i alle lande og 
ikke kun i lande med et stærkere enighed om spørgsmålet. Vi værdsætter 
kvinders tilstedeværelse og bidrag i indflydelsesrige stillinger og i alle erhverv 
med henblik på at skabe et mangfoldigt og velfungerende EU. Kvinder er dårligt 
stillede i mange situationer (selv hvis de har en god/videregående uddannelse 
eller andre privilegier), så der er et stærkt behov for en sådan strategi. 
 
 

29. Vi anbefaler, at EU fremmer og øger bevidstheden om idræt og fysisk aktivitet 
i alle medlemsstater på grund de sundhedsmæssige fordele herved. Idræt og 
fysisk aktivitet bør være en del af socialpolitikken, politikkerne vedrørende 
fysisk og mental sundhed samt uddannelse og arbejdsmarkedspolitikkerne 
(dvs. fremme lægeordineret idræt og/eller fysisk aktivitet, garantere adgang 
til idrætsfaciliteter, give en times arbejdstid om ugen til fysisk aktivitet osv.). 
 
Vi anbefaler dette, fordi det er en investering på lang sigt. Hvis der investeres i 
idræt og fysisk aktivitet, mindskes omkostningerne til og byrderne for 
sundhedstjenesterne. Hvis idræt og fysisk aktivitet benyttes som et 
sundhedsindgreb, forkortes behandlingstiden, og behandlingen bliver mere 
effektiv. Dette gennemføres allerede med succes i f.eks. Tyskland. Idræt kan 
bruges til at opbygge værdier som f.eks. engagement, indsats, selvværd, respekt 
og kammeratskab. En stillesiddende livsstil er nu mere udbredt end i tidligere 
generationer på grund af bl.a. flere skrivebordsjob og/eller ændrede vaner i 
fritiden. 
 
 



 

Panel 1, tredje møde — 14 

EU-borgerpanel 1: Stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, kultur og sport/digital omstilling 

30. Vi anbefaler, at EU forpligter hver medlemsstat til at have en fastsat 
mindsteløn, som står i forhold til leveomkostningerne i den pågældende stat, 
og betragtes som en rimelig løn, der muliggør minimumslevevilkår over 
fattigdomsgrænsen. Hver medlemsstat skal overvåge dette.  
 
Vi anbefaler dette, fordi det ikke er rimeligt, at man ikke kan opretholde et 
eksistensminimum, selv om man arbejder. Rimelige lønninger bør bidrage til 
livskvaliteten på et socialt plan. Urimelige lønninger har store omkostninger for 
staterne (sikkerhed, skatteundgåelse, højere sociale omkostninger osv.). 
 
 

31. Vi anbefaler, at skatter og afgifter harmoniseres mellem EU's medlemsstater 
(for at undgå skattely i EU og udflytning inden for Europa), og at der indføres 
skatteincitamenter til at modvirke udflytning af arbejdspladser til tredjelande. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi er bekymrede over konsekvenserne af udflytning af 
arbejdspladser til tredjelande, og fordi dette vil forhindre skattekonkurrence 
mellem EU's medlemsstater. 

 
 

Arbejdsområde 4: Læring i Europa 
 

Underområde 4.1 Europæisk identitet/Underområde 4.2 Digital uddannelse 
 

32. Vi anbefaler, at flersprogethed fremmes fra en tidlig alder — allerede i 
børnehaven. Fra grundskolen og fremefter bør det være obligatorisk, at børn 
opnår et C1-niveau på et andet aktivt EU-sprog end deres eget.  
 

Vi anbefaler dette, fordi flersprogethed er et redskab, der forbinder mennesker 
og bygger bro til andre kulturer, da det gør andre lande og deres kulturer mere 
tilgængelige. Flersprogethed styrker den europæiske identitet og interkulturel 
udveksling. Det er vigtigt at få kendskab til de øvrige kulturer i Den Europæiske 
Union. Det bidrager til at skabe en fælles europæisk identitet og forståelse af 
andre europæiske kulturer, hvis man kan samtale på to sprog på et højt niveau. 
EU skal sikre, at der er et tæt samarbejde mellem EU og 
uddannelsesinstitutionerne om at udvikle gode uddannelsesresultater. Der er 
desuden behov for et dedikeret program (f.eks. digitale platforme, udvidede 
Erasmus+-programmer osv.), som udelukkende har til formål at fremme 
flersprogethed. De nuværende Europaskoler kan tjene som model i denne 
henseende. EU bør oprette flere sådanne skoler og aktivt fremme dem. 
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33. Vi anbefaler, at EU yder en indsats for at øge bevidstheden om farerne ved 
internettet og digitalisering for unge gennem indførelse af et obligatorisk fag i 
grundskolen. EU bør udvikle værktøjer og etablere fælles 
uddannelsesområder for unge, så de kan lære sammen.  
 

Vi anbefaler dette, fordi de nuværende initiativer eller programmer på dette 
område ikke er tilstrækkelige. Mange EU-borgere har desuden ikke kendskab til 
de eksisterende EU-initiativer på disse områder. Børn er ikke tilstrækkeligt 
bevidste om farerne ved internettet, og vi bør derfor gøre meget mere for at 
fremme og øge bevidstheden blandt den yngre generation. 
 
 

34. Vi anbefaler, at EU yder en indsats for at gøre teknologi mere tilgængelig for 
den ældre generation ved at fremme programmer og initiativer, f.eks. gennem 
kurser, der er skræddersyet til deres behov. EU bør garantere retten til at 
anvende digitalisering for dem, der ønsker det, og foreslå alternativer til dem, 
der ikke ønsker det.   
 

Vi anbefaler dette, fordi EU bør sikre, at ældre kan deltage i den digitale verden, 
og at ingen udsættes for forskelsbehandling. Der bør indføres forenklede 
værktøjer for generationer, der ikke er så erfarne med brugen af visse 
teknologier, for at integrere dem i den moderne verden. Vi anbefaler, at de 
allerede eksisterende værktøjer fremmes, så borgerne får kendskab til disse 
muligheder. EU bør ikke forskelsbehandle de ældre generationer med hensyn til 
anvendelsen af computerværktøjer. (Det skal her bemærkes, at dette betyder, 
at borgerne skal kunne leve deres liv uden at være forpligtet til at være på 
internettet). EU bør tilrettelægge permanent og gratis bistand til ældre 
generationer, så de lettere kan få adgang til digitale værktøjer. 
 
 

Underområde 4.3 Kulturel udveksling/Underområde 4.4 Miljøundervisning  
 

35. Vi anbefaler, at EU opretter en platform, hvor materiale til undervisning i 
klimaændringer, bæredygtighed og miljøspørgsmål stilles til 
undervisningsformål. Disse oplysninger bør baseres på fakta, kontrolleres af 
eksperter og tilpasses specifikt til hver enkelt medlemsstat. Platformen: 

● bør indeholde kurser til flere målgrupper, f.eks. personer, der bor i byen 
eller på landet, alle aldersgrupper og alle niveauer af forudgående viden 
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● skal være tilgængelig for alle medlemsstater og være nemt at få adgang 
til 

● bør ved gennemførelsen omfatte en oplysningsplan, som bør 
gennemføres i samarbejde med relevante virksomheder 

● kan stilles til rådighed sammen med et finansieringsprogram til støtte 
for anvendelsen og implementeringen af oplysningerne på platformen. 
Denne finansiering bør også anvendes til at støtte ekskursioner, så 
deltagerne kan opleve virkelige eksempler. 
 

Vi anbefaler dette, fordi mennesker i alle aldre har brug for adgang til 
faktabaseret information om, hvordan man håndterer klimaændringer, 
bæredygtighed og miljøspørgsmål. Vigtige begreber, f.eks. det økologiske 
fodaftryk, skal forstås af alle, især af unge, eftersom vi bruger det, vi lærer som 
børn, gennem hele livet. Disse emner er komplekse, og misinformation er 
udbredt. Vi har brug for en troværdig kilde, og EU har den troværdighed og de 
ressourcer, der kræves for at etablere en sådan kilde. Dette er også vigtigt, fordi 
vidensniveauet og nem adgang til troværdige oplysninger varierer fra 
medlemsstat til medlemsstat. 
 
 

36. Vi anbefaler, at EU som en prioritet gør udvekslingsprogrammer tilgængelige 
for alle (aldersgrupper, medlemsstater, uddannelsesniveauer og personer 
med forskellig finansiel kapacitet) og støtter udveksling eller praktikophold 
mellem sektorer, lande, uddannelsesinstitutioner, byer og virksomheder. EU 
bør være ansvarlig for at iværksætte, formidle og finansiere kulturelle og 
sociale udvekslinger i hele EU — både fysisk og digitalt. EU skal aktivt fremme 
disse initiativer og målrette indsatsen mod personer, der ikke allerede har 
kendskab til kulturelle og sociale udvekslingsprogrammer. Konferencen om 
Europas fremtid, hvor deltagerne blev udvalgt tilfældigt, er det perfekte 
eksempel på en europæisk udveksling. Vi ønsker mere af dette — men også 
mindre initiativer — og udvekslinger inden for idræt, musik, (sociale) 
praktikophold osv. 
 

Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt, at der skabes en følelse af sammenhold 
og samhørighed, og at fremme tolerance over for alle vores smukke 
forskelle/forskellige perspektiver samt for udviklingen af individuelle 
færdigheder. Gennem denne proces kan der udvikles venskaber, gensidig 
forståelse og kritisk tænkning. Vi ønsker at fremme inddragelsen af alle 
medlemmer af samfundet, også mennesker, som ikke tidligere har været 
involveret i sådanne initiativer. 
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Underområde 4.5 Kvalitet, finansiering og adgang til uddannelse/Underområde 
4.6 Harmonisering af uddannelse  
 

37. Vi anbefaler, at alle medlemsstater når til enighed om og vedtager en 
certificeret minimumsstandard for uddannelse i kernefag, der indledes 
allerede i grundskolen. Dette skal sikre, at alle borgere har lige adgang til 
uddannelse af høj kvalitet, som vil medvirke til at sikre retfærdighed og lighed. 
 
Vi anbefaler dette, fordi: 

● indførelsen af en minimumsstandard vil give forældre, lærere og elever 
større tillid til deres uddannelsessystemer, samtidig med at der sikres 
kapacitet til initiativ og mangfoldighed  

● det vil forstærke og styrke en fælles europæisk identitet og fremme 
sammenhold, enhed og tilhørsforhold  

● det vil øge samarbejdet og udvekslingen mellem skoler på tværs af EU's 
medlemsstater, forbedre forholdet mellem undervisere og elever og yde 
en vigtig hjælp til gennemførelsen af udvekslingsprogrammer. 

 

 
38. Vi anbefaler, at der undervises i engelsk efter en certificeret standard som et 

kernefag i grundskolen i alle EU's medlemsstater for at lette og styrke de 
europæiske borgeres evne til at kommunikere effektivt. 
 

Vi anbefaler dette, fordi: 
● dette vil skabe større enhed og lighed ved at øge borgernes evne til at 

kommunikere med hinanden og støtte en stærkere fælles europæisk 
identitet 

● dette vil give mulighed for et bredere, fleksibelt og mere tilgængeligt 
arbejdsmarked, hvor borgerne har den tillid, der kræves for at arbejde og 
kommunikere i alle andre medlemsstater, hvilket giver flere personlige og 
erhvervsmæssige muligheder 

● der med dette initiativ hurtigt kan opnås en situation, hvor et fælles sprog 
anvendes i hele Europa 

● anvendelsen af et fælles sprog fremskynder udvekslingen af oplysninger, 
hvilket vil gavne samarbejdet, den fælles indsats mod kriser og 
mulighederne for at yde humanitær bistand og vil bringe Europa og 
europæerne tættere på hinanden. 
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Arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling 
 

Underområde 5.1 Demokratisering af digitaliseringen/Underområde 5.2 
Cybersikkerhed 
 

39. Vi anbefaler, at EU gives flere beføjelser til at bekæmpe ulovligt indhold og 
cyberkriminalitet. Vi anbefaler en styrkelse af kapaciteten i Europol/Det 
Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet, herunder:  

● øgede finansielle ressourcer og flere ansatte  
● indførelse af ensartede straffebestemmelser på tværs af 

medlemsstaterne  
● sikring af hurtig og effektiv håndhævelse. 

 
Vi anbefaler dette for at sikre frihed på internettet, men samtidig sikre, at 
forskelsbehandling, misbrug og chikane straffes. Vi støtter idéen om at oprette 
et europæisk offentligt organ, fordi vi ikke ønsker at overlade reguleringen af 
onlineplatforme til private virksomheder. Onlineplatforme skal tvinges til at 
påtage sig ansvaret for det indhold, der distribueres, men vi ønsker at sikre, at 
deres interesser ikke kommer i første række. Reguleringen af indholdet og 
retsforfølgningen af de ansvarlige skal være effektiv og hurtig, så den også har 
en afskrækkende virkning på de kriminelle. 
 
 

40. Vi anbefaler, at EU investerer i innovative digitale infrastrukturer af høj 
kvalitet (som f.eks. 5G, der udvikles i Europa) for at sikre Europas autonomi og 
forhindre afhængighed af andre lande eller private virksomheder. EU bør også 
være opmærksom på investeringer i underudviklede regioner i EU. 
 
Vi anbefaler dette, fordi digital infrastruktur spiller en afgørende rolle for 
Europas økonomi og for at lette dagligdagen i Europa. Europa har derfor brug 
for digital infrastruktur af høj kvalitet. Hvis Europa er afhængigt af andre, kan 
det være sårbart over for negative påvirkninger fra private virksomheder eller 
tredjelande. Europa bør derfor investere i digitale infrastrukturer for at styrke 
sin autonomi. Det er også vigtigt at sikre digital inklusion ved at sørge for, at der 
investeres i de mindre digitalt udviklede regioner.  
 
 

41. Vi anbefaler, at EU fremmer uddannelse i fake news, misinformation og 
onlinesikkerhed i de europæiske skoler. Denne indsats bør baseres på 
eksempler på bedste praksis fra hele EU. EU bør oprette en organisation, der 
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specifikt skal fremme dette arbejde og fremsætte anbefalinger til 
uddannelsessystemerne. EU bør også fremme ikkeformel uddannelse samt 
innovative og kreative undervisningsteknikker (f.eks. deltagelsesbaserede 
spil). 
 
Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt at undervise i onlinesikkerhed og digitale 
sikkerhedskompetencer (håndtering af onlinesvindel, falske oplysninger osv.) i 
skolerne for at give alle de værktøjer, de skal bruge for at beskytte sig selv mod 
onlinetrusler. Det er vigtigt at målrette indsatsen mod den yngre generation, da 
de er meget udsatte for onlinetrusler. Skolerne kan også kommunikere med 
forældrene for at fremme god praksis. Denne undervisning kan baseres på 
eksempler på god praksis fra hele Europa (f.eks. fra Finland), men skal også 
kunne tilpasses de enkelte landes behov. 
 
 
Underområde 5.3 Databeskyttelse 
 

42. Vi anbefaler, at "datagiganternes" misbrug af data begrænses yderligere 
gennem bedre håndhævelse af GDPR (den generelle forordning om 
databeskyttelse), ved at udvikle flere standardmekanismer i EU og ved at sikre, 
at selv tredjelandsvirksomheder med aktiviteter i EU overholder den. Denne 
forbedring bør omfatte krav om en klar og kort forklaring af 
anvendelsesbetingelserne for at undgå tvetydighed og om flere oplysninger 
om, hvordan og af hvem de vil blive anvendt, så standardsamtykke til 
videreanvendelse og videresalg af data undgås. Det bør garanteres, at data 
slettes permanent, når en borger anmoder herom. Forbedringen bør også 
styrke håndhævelsen af konsekvent overholdelse af reglerne om profilering af 
enkeltpersoner baseret på deres onlineaktiviteter. Vi foreslår to typer 
sanktioner: en bøde, der står i forhold til virksomhedens omsætning, og 
begrænsninger af virksomhedens aktiviteter. 
 
Vi anbefaler dette, fordi der i øjeblikket er meget begrænset gennemsigtighed 
med hensyn til, hvilken type data der indsamles, hvordan de behandles, og hvem 
de sælges til. Vi er nødt til yderligere at begrænse datagiganters magtmisbrug 
og sikre, at borgernes samtykke til databehandling er velinformeret. 
 
 

43. Vi anbefaler, at der oprettes et uafhængigt paneuropæisk agentur, som klart 
skal definere indgribende adfærd (f.eks. spam) og udvikle retningslinjer og 
mekanismer for, hvordan borgerne kan fravælge og tilbagekalde data, navnlig 
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fra tredjeparter. Det skal have mandat til at identificere og straffe svindlere og 
organisationer, der ikke overholder reglerne. Det bør arbejde på at sikre 
overholdelse af EU's regler for tredjelandsenheder, der opererer i EU. 
Agenturet skal finansieres af EU-institutionerne og skal sammensættes af 
uafhængige organer (dvs. eksperter fra universiteter og repræsentanter for 
fagfolk). Det bør have roterende formandskab. Vi foreslår to typer sanktioner: 
en bøde, der står i forhold til virksomhedens omsætning, og begrænsninger af 
virksomhedens aktiviteter. 
 
Vi anbefaler dette, fordi der ikke findes et centralt agentur med et stærkt 
mandat, som kan hjælpe borgerne, når de har problemer og har brug for hjælp, 
rådgivning eller støtte. Der er ikke fastlagt klare og obligatoriske regler for 
virksomhederne, og sanktionerne håndhæves ikke eller er ubetydelige for 
virksomhederne.  
 
 

44. Vi anbefaler, at der oprettes et EU-certificeringssystem, der afspejler 
overholdelsen af GDPR (den generelle forordning om databeskyttelse) på en 
gennemsigtig måde, og det bør sikres, at oplysninger om databeskyttelse 
præsenteres på en tilgængelig, klar og enkel måde. Dette certifikat skal være 
obligatorisk og synligt på websteder og platforme. Dette certifikat bør 
udstedes af et uafhængigt certificeringsorgan på europæisk plan, eventuelt et 
eksisterende organ eller et specifikt organ, som ikke er knyttet til nationale 
regeringer eller den private sektor. 
 
Vi anbefaler dette, fordi der i øjeblikket ikke er nogen eller kun ringe 
gennemsigtighed med hensyn til, hvor godt data beskyttes af den enkelte 
virksomhed, og fordi brugere/kunder ikke har mulighed for at træffe et 
informeret valg. 
 
 

45. Vi anbefaler, at der gives en bedre forklaring af GDPR (den generelle 
forordning om databeskyttelse), og at kommunikationen omkring den 
forbedres ved at udarbejde standardtekst om overholdelse i et klart og enkelt 
sprog, der er forståeligt for alle. Denne tekst bør indeholde en central 
meddelelse og/eller centrale principper. Processen med at give samtykke bør 
være mere synlig (dvs. som en app, der anmoder om udtrykkelig tilladelse til 
adgang på telefonen). Den bør ledsages af en oplysningskampagne (herunder 
på TV), og der bør tilbydes obligatoriske kurser (i det mindste til alle, der 
arbejder med data) og rådgivning til alle, der har brug for hjælp. 



 

Panel 1, tredje møde — 21 

EU-borgerpanel 1: Stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, kultur og sport/digital omstilling 

 
Vi anbefaler dette, fordi ordlyden af GDPR på nuværende tidspunkt er for vag og 
teknisk, og fordi informationsmængden er overvældende og ikke er tilgængelig 
for alle. Kommunikationen varierer også fra land til land og udelukker ofte 
forskellige grupper, primært ældre og personer uden digitale færdigheder. 
 
Underområde 5.4 Sund digitalisering 
 

46. Vi anbefaler, at EU tager fat på problemet med "fake news" på to måder: 
● Lovgivning om, at sociale medievirksomheder skal indføre 

maskinlæringsalgoritmer, som kan vise troværdigheden af oplysninger 
på sociale medier og nye medier, så brugerne får adgang til kilder med 
faktatjekkede oplysninger. Vi anbefaler, at algoritmerne kontrolleres af 
eksperter for at sikre, at de fungerer efter hensigten. 

● Implementering af en digital platform, der vurderer oplysninger fra 
traditionelle medier (f.eks. TV, trykte medier og radio) uafhængigt af 
politiske og økonomiske interesser, og som informerer borgerne om 
nyhedernes kvalitet uden at anvende nogen form for censur. Platformen 
bør være åben for offentlig kontrol og overholde de højeste standarder 
for gennemsigtighed, og EU bør sikre, at den øremærkede finansiering 
anvendes til de tilsigtede formål. 
 

Vi anbefaler dette, fordi indsatsen skal målrettes mod forskellige typer medier, 
og fordi sanktioner eller fjernelse af indhold efter vores opfattelse kan føre til 
censur og krænke ytringsfriheden og pressefriheden. Vi anbefaler, at eksperter 
kontrollerer og overvåger, at algoritmen fungerer efter hensigten. Endelig bør 
platformen efter vores mening være upolitisk og uafhængig for at sikre 
gennemsigtighed og ytringsfrihed. Da det er umuligt helt at komme fake news 
til livs, vil det desuden hjælpe med at mindske deres gennemslagskraft i Europa, 
hvis borgerne får adgang til disse værktøjer. 
 
 

47. Vi anbefaler, at EU iværksætter forskellige foranstaltninger for at sikre en sund 
brug af internettet: 

● EU skal først og fremmest afhjælpe manglen på infrastruktur og udstyr, 
der forhindrer borgerne i at få adgang til internettet.  

● Vi anbefaler dernæst, at EU tilskynder medlemsstaterne til at sørge for, 
at alle aldersgrupper oplyses om internettet og dets risici. Dette kan ske 
ved at indføre fag i skoler for børn og unge og ved at udvikle forskellige 
programmer og læseplaner henvendt til voksne og ældre borgere. 
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Indholdet af disse fag bør fastlægges på europæisk plan af en gruppe 
uafhængige eksperter.  

● Endelig kræver vi, at EU træffe alle de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at digitaliseringen af samfundet ikke udelukker ældre, og at 
væsentlige tjenester også kan tilgås personligt.  

● EU bør sikre, at de øremærkede midler anvendes af medlemsstaterne til 
de tilsigtede formål. 

 
Vi anbefaler dette, fordi der er mangel på infrastruktur og hardware (f.eks. 
computere) nogle steder i Europa, og der skal sikres forbindelse, inden borgerne 
uddannes, da der findes regioner og profiler, som kun har begrænset adgang til 
internettet. Vi anbefaler, at der indføres skolefag, som kan hjælpe børn med at 
opnå digitale færdigheder, at der indføres programmer, som kan hjælpe ældre 
generationer med denne digitale omstilling, og at de nødvendige 
foranstaltninger iværksættes for at sikre, at de ældres rettigheder ikke forringes 
af den digitale omstilling. 
 
 

48. Vi anbefaler, at EU styrker uddannelsen af borgerne i alle medlemsstater for 
at forbedre deres kapacitet til kritisk tænkning, skepsis og faktatjek, så de 
lærer, hvordan de uafhængigt kan vurdere, om en oplysning er troværdig eller 
ej. Dette bør gennemføres i grundskolen som et særligt fag, og det bør også 
tilbydes i andre offentlige sammenhænge til borgere i alle aldre, som ønsker 
at drage fordel af sådan læring. EU bør sikre, at de øremærkede midler 
anvendes af medlemsstaterne til de tilsigtede formål. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det efter vores opfattelse er umuligt helt at komme fake 
news til livs, og fordi sådan uddannelse vil hjælpe borgerne med at genkende 
fake news. På denne måde vil virkningerne af fake news på samfundet og 
borgerne selv blive mindre. Dette ville også give de enkelte borgere mere 
handlekraft, fordi de ikke er afhængige af institutioner for at få troværdige 
oplysninger.  
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Bilag: ANDRE HENSTILLINGER, DER BLEV BEHANDLET AF PANELET, OG SOM 
IKKE BLEV VEDTAGET 
 

Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund 

 
Underområde 3.2 Lige rettigheder 
 
Vi anbefaler, at EU opretter en mekanisme til at sikre overvågning og håndhævelse af 
mindretalsrettigheder (f.eks. en portal eller et kontor, hvor folk kan indgive klager).  
 
Vi anbefaler dette, fordi enhver person efter vores opfattelse skal have mulighed for at 
udtrykke sin holdning og for at søge og modtage hjælp. Et sådant kontor er nødvendigt for at 
mindske spændingerne mellem mindretal og flertallet. 

 
 
Underområde 3.3 Retfærdighed/Underområde 3.4 Adgang til idræt 

 
Vi anbefaler, at EU øger bevidstheden om fysisk aktivitet ved at bruge offentlige 
personligheder som rollemodeller (Parlamentets arrangementer bør f.eks. en form for 
fysisk aktivitet eller lignende, f.eks. nogle øjeblikkes udstrækning, "walk the talk" eller hop). 
 
Vi anbefaler dette, fordi offentlige personligheders deltagelse i fysisk aktivitet vil øge 
bevidstheden. 
 

 

Arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling 

 
Underområde 5.3 Databeskyttelse 
 

Vi anbefaler, at der oprettes et web-ID, der lagrer personoplysninger og følsomme 
oplysninger, men som kun gøres tilgængeligt for myndighederne og politiet. 
Onlineplatforme og sælgere skal anvende en onlinekode, der er knyttet til web-ID'et, og de 
data, der er relevante for en bestemt aktivitet. Standardindstillingen for datadeling gennem 
dette ID bør være afslag på samtykke. Dataene bør kun udleveres til de direkte involverede 
parter og ikke til tredjeparter. Hvis data udleveres til en tredjepart, bør borgeren nemt 
kunne fravælge dette. Dataene bør kun være tilgængelige i et begrænset eller i forbindelse 
med en bestemt transaktion. Tilladelsen til at anvende data bør have udløbsdato eller en 
klar definition af, hvad virksomheden må bruge disse data til. 
 
Vi anbefaler dette, fordi virksomhederne i øjeblikket kan høste alle data, herunder 
personoplysninger og følsomme oplysninger, og bruge dem til mange formål uden at afsløre, 
hvordan og hvorfor. Aktørerne får således flere oplysninger, end de rent faktisk skal bruge for 
at levere tjenester til os, og som de derefter kan derefter videresælge eller videreanvende 
uden vores samtykke. Samtidig vil det sikre internetbrugernes ansvarlighed og bevare deres 
relative anonymitet.  
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