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1. Sammendrag af det tredje møde 

Den 25.-27. februar 2022 mødtes 180 tilfældigt udvalgte europæiske borgere med forskellige aldre og 

baggrunde fra hele Den Europæiske Union for tredje gang for at drøfte emnerne "stærkere økonomi, 

social retfærdighed og beskæftigelse/uddannelse, kultur, ungdom og sport/digital omstilling" i 

forlængelse af drøftelserne under det første og det andet møde. Dette afsluttede møde for deltagerne 

i panel 1 blev afholdt på Dublin Castle af Institute of International and European Affairs (IIEA) som 

vært med mulighed for at deltage online. Med udgangspunkt i de retningslinjer, som de udarbejdede 

under det andet møde, udarbejdede og godkendte borgerne 48 endelige anbefalinger, som vil blive 

fremlagt og drøftet på konferencens plenarforsamling. Ud af de 180 deltagere deltog 15 via en 

onlineforbindelse.   

Drøftelserne og det kollektive arbejde foregik i tre formater: 

● I undergrupper. Hver af de 15 undergrupper bestod af ca. 10-13 borgere. Der blev talt 4-5 

sprog i hver undergruppe, idet hver borger kunne tale på sit eget sprog eller på et andet sprog, 

som den pågældende følte sig tryg ved. Hver undergruppe havde en særlig professionel 

formidler fra reflektionsgruppen eller fra andre eksterne tjenesteydere. For at støtte 

                                                
1Ansvarsfraskrivelse: Denne rapport er alene forfatternes ansvar og afspejler ikke EU-institutionernes synspunkter. 
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formidlernes arbejde tilbød Institute of International and European Affairs (IIEA) én assistent 

pr. undergruppe. 

● På plenarforsamlingen med alle deltagere. Plenarforsamlingerne blev ledet af to 

hovedordstyrere fra reflektionsgruppen på Dublin Castle med tolkning på de 24 officielle EU-

sprog. 

Med støtte fra eksperter og faktatjekkere, deres egen viden og erfaringer og gennem drøftelser 

startede borgerne ud med at gennemgå alle de retningslinjer, som panelet udarbejdede under det 

andet møde2, i et "åbent forum". Ud over den ekspertise, der blev stillet til rådighed, blev de også 

støttet af facilitatorer i undergrupperne. Hver borger fik tildelt halvtreds klistermærker (ti lilla til 

arbejdsområde 1, ti orange til arbejdsområde 2, ti grønne til arbejdsområde 3, ti blå til arbejdsområde 

4 og ti røde til arbejdsområde 5) og prioriterede op til ti retningslinjer pr. arbejdsområde. Når denne 

prioritering var afsluttet på plenarniveau, blev borgerne fordelt ud på de samme undergrupper, som 

de arbejdede i under det andet møde, og de anerkendte i fællesskab, hvilke af deres gruppes 

retningslinjer der var blevet prioriteret af resten af panelet.  

I forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger fik hver undergruppe et vejledende interval for 

antallet af anbefalinger på ét til tre, dog højst fem. De tre retningslinjer, som panelet rangerede højest 

inden for understrømmen, blev indsat på første-, anden- og tredjepladsen. Undergruppen anvendte 

derefter sorte klistermærker (fem pr. person) til at prioritere de resterende retningslinjer og indsætte 

dem på fjerde- og femtepladsen.  

Følgende undergruppes arbejde havde til formål at omsætte retningslinjer til anbefalinger. Hertil 

anvendte borgerne en anbefalingsskabelon:  

 Beskrivelse Maks. tegn på EN 

Endelig anbefaling Vi anbefaler, at: 1,000 Budgetpost: 
6701 Budgetpost: 
6701 Budgetpost: 
6701 

Endelig begrundelse Vi anbefaler dette, fordi ...  300 Budgetpost: 
6701 Budgetpost: 
6701 Budgetpost: 
6701 

De emner/spørgsmål, som gruppen skulle finde svar på (ikke en streng forpligtelse, men en stærk 
anbefaling), mens den formulerede begrundelserne for anbefalingerne, var:   
 

1. Hvorfor er denne anbefaling vigtig og relevant for panelets emner? 
2. Hvorfor er det vigtigt at handle på EU-plan? 
3. Hvad er denne anbefalings uønskede virkninger/kompromisser, og hvorfor mener vi ikke desto 

mindre, at det er vigtigt at handle? 
 

 

Under arbejdet i undergrupperne blev der afholdt fire feedbackmøder på tværs af undergrupperne på 

ca. 30 minutter for at hjælpe deltagerne med at forstå det arbejde, der blev udført i de andre 

undergrupper, og for at berige deres anbefalinger. I hvert feedbackmøde flyttede én deltager fra hver 

undergruppe til et andet lokale. Denne deltager fremlagde de udkast til anbefalinger, som 

                                                
2 Rapport fra panel 1's andet møde findes på: Panel 1 — Session 2 — Rapport. 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/?locale=da
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vedkommendes undergruppe indtil videre havde udarbejdet, og noterede sig bemærkningerne fra 

sine kolleger. Assistenten indførte tilbagemeldingerne i et online regneark til den undergruppe, der 

udarbejdede udkastet til anbefalinger, så de i tillæg til den mundtlige rapport fra deres repræsentant 

kunne konsultere regnearket. 

Søndag den 27. februar stemte panelet derefter om anbefalingerne fra hver undergruppe. Inden 

afstemningen modtog alle deltagere et dokument med alle udkast til anbefalinger, der blev frembragt 

dagen før, så de kunne læse dem på deres eget sprog (automatisk oversat fra engelsk). Afstemningen 

fandt sted via en onlineformular. Afstemningsprocessen blev opdelt i fem dele svarende til panelets 

fem arbejdsområder. Anbefalingerne blev præsenteret løbende, arbejdsområde for arbejdsområde, 

med 30 minutters mellemrum og indledtes ved, at en borger fra hver undergruppe delte feedback om 

det arbejde, der var blevet udført i weekenden. Hovedfacilitatoren læste hver af arbejdsområdets 

anbefalinger op på engelsk for at give borgerne mulighed for at høre tolkningen samtidigt. Alle 

deltagere stemte om anbefalingerne én efter én. Alle tolke fik på forhånd det skriftlige udkast til 

anbefalinger på engelsk for at sikre den bedst mulige tolkning på afstemningstidspunktet. 

Med resultaterne af de endelige afstemninger blev anbefalingerne klassificeret som følger:  

- Anbefalinger, der havde opnået 70 % eller mere af de afgivne stemmer, blev vedtaget af 
panelet.  

- Anbefalinger, der ikke lå over tærsklen, blev anset for ikke at være godkendt af panelet og er 
medtaget i bilag III til denne rapport. 

Videooptagelserne fra panelets plenarforsamlinger kan findes her: 

● Plenarforsamlingen den 25. februar 2022 

● Plenarforsamlingen den 27. februar 2022 

2. Baggrund for det tredje møde i processen med EU-borgerpaneler 

EU-borgerpanelerne er et centralt element i konferencen om Europas fremtid. Der afholdes fire EU-

borgerpaneler for at give borgerne mulighed for i fællesskab at reflektere over den fremtid, de ønsker 

for Den Europæiske Union. 

● Der er fire paneler med hver omkring 200 tilfældigt udvalgte EU-borgere fra de 27 

medlemsstater. 

● Deltagerne afspejler EU's mangfoldighed: geografisk oprindelse (nationalitet og by/land), køn, 

alder, socioøkonomisk baggrund og uddannelsesniveau. 

● Der er mindst én kvindelig og én mandlig borger pr. medlemsstat i hvert panel. 

● En tredjedel af hvert panel udgøres af unge (16-25 år). Der er etableret en særlig forbindelse 

mellem denne ungdomsgruppe og Det Europæiske Ungdomsarrangement. 

Hvert panel mødtes tre gange mellem september 2021 og februar 2022. Det første møde fandt sted i 

Strasbourg i Europa-Parlamentet. Det andet møde blev afholdt online ved hjælp af Interactio, som er 

et onlineværktøj, der giver mulighed for flersprogede møder med simultantolkning på 24 sprog. Det 

tredje møde blev afholdt i fire forskellige medlemsstater: Panel 1 afholdt sit møde i Dublin på 

Instituttet for Internationale og Europæiske Anliggender og på Dublin Castle, panel 2 i Firenze på Det 

Europæiske Universitetsinstitut, panel 3 i Natolin på Europakollegiet og på kultur- og 

videnskabspaladset i Warszawa, og panel 4 i Maastricht, hvor Studio Europa Maastricht i samarbejde 

med universitetet i Maastricht og Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA) var vært på 

Maastrichts udstillings- og konferencecenter (MECC).  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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Det første møde var et indledende møde, der havde til formål at skabe visioner, sætte dagsordenen 

og prioritere de emner, som borgerne ønsker at koncentrere sig om, og det andet møde havde til 

formål at dykke ned i disse emner og udstikke retningslinjer, hvorimod formålet med det tredje møde 

var at levere input til konferencens plenarforsamling ved at formulere et sæt anbefalinger til EU-

institutionerne, som de skal følge op på. 
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3. Mødets vigtigste resultater: 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: Alle, der har brug for det, 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 for at undersøge, om 
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 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. 
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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 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) 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 Drejebøgerne skal udbygges 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 tilskynder 
virksomhederne til at være socialt ansvarlige og til at 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 dette kan ske, bør EU nedsætte en arbejdsgruppe bestående af eksperter fra 
alle interessenter 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. 
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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 forbereder 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 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.  
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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.   
 
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 er dyrere for forbrugeren at købe 
varer i løs vægt ("en vrac" på fransk eller "sfuso" på italiensk) 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 de finder sted. Når en virksomhed 
sælger i et land, bør den betale skat i det pågældende land. Disse nye regler ville have 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
 

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 og 
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.  
  
 

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.  
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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. 
 
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 til at føre 
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. 
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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. 
 
 
Underområde 3.3 Retfærdighed/Underområde 3.4 Adgang til sport 
 

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, hvor der er større 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 sport og fysisk aktivitet i alle medlemsstater 

på grund af de sundhedsmæssige fordele herved. Sport og fysisk aktivitet bør være en del af 
socialpolitikken, politikkerne vedrørende fysisk og mental sundhed samt uddannelses- 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 er en måde at opbygge værdier som 
engagement, indsats, selvværd, respekt og venskab på. En stillesiddende livsstil er nu mere udbredt 
end i tidligere generationer på grund af bl.a. flere skrivebordsjob og/eller ændrede vaner i fritiden. 
  

 
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. 
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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, f.eks. 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. 
  
 

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 initiativer i højere grad 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. 
 



  

  
Panel 1, tredje møde — 15 

 

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

 
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 

● skal være tilgængelig for alle medlemsstater og være nem 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 
omfattende initiativer — og udvekslinger inden for sport, 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. 
 

  
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  
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● 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: 

● det vil skabe større enhed og lighed ved at øge borgernes evne til at kommunikere med 
hinanden og støtte en stærkere fælles europæisk identitet 

● det 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. 

 
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 
Cyberkriminalitet, 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.  
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41. Vi anbefaler, at EU fremmer uddannelse om falske nyheder, desinformation og onlinesikkerhed i de 
europæiske skoler. Denne indsats bør baseres på eksempler på bedste praksis fra hele EU. EU bør 
oprette en organisation, der specifikt skal fremme dette arbejde og fremsætte anbefalinger til 
uddannelsessystemerne. EU bør også fremme ikkeformel uddannelse samt innovative og kreative 
undervisningsteknikker (f.eks. deltagerbaserede 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 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 
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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 en 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. 
 
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 "falske nyheder" på to måder: 
● Ved at lovgive 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. 

● Ved at implementere 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 falske nyheder 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 
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borgere. Indholdet af disse fag bør fastlægges på europæisk plan af en gruppe uafhængige 
eksperter.  

● Endelig kræver vi, at EU træffer 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 selvstændigt 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 falske nyheder til livs, og 
fordi sådan uddannelse vil hjælpe borgerne med at genkende falske nyheder. På denne måde vil falske 
nyheders indvirkning på samfundet og på 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 I: Hvordan er anbefalingerne blevet til? 

A. En oversigt over tredje møde  

 

· Velkomst og dagsorden · 
· Input fra platform · 

· Beskrivelse af mål og 

proces · 

· Omdannelse af udspil til 

anbefalinger · 

· Arbejde med nøglebudskaber 

til konferencens plenarforsamling · 

· Borgerne læser og prioriterer 
udspil · 

· Eksperter og faktatjekkere er 
til rådighed for spørgsmål · 

· Feedback fra andre grupper 

og færdiggørelse af anbefalinger · 

· Afstemning om anbefalinger · 
· · Afslutning · 

· Færdiggørelse af nøglebudskaber · 

· Borgerne begynder at omdanne 

udspil til 
anbefalinger · 

PLENARFORSAM
LING

ÅBENT FORUM 

FORUM 

MØDE I 
UNDERGRUPPE 

— Gensyn og klargøring 

— Prioritering af udspil 
— Påbegyndelse af omdannelse af 
udspil 

— Omdannelse af udspil til 
anbefalinger 
— Færdiggørelse af anbefalinger 

— Arbejde med nøglebudskaber 
til konferencens plenarforsamling 

— Afstemning om anbefalinger 

   

 

  

 

TREDJE MØDE 
 

                DAG 1                                 DAG 2                                  DAG 3 
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B. Oversigt over processen for anbefalinger  
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C. Detaljeret proces for udarbejdelse af anbefalinger 

Fredag den 25. februar 2022 

Plenarmøde 1 

- Mål: genskabe kontakten i panelet og gøre klar til det tredje møde. 
- Velkomst, borgerne har ordet, ajourføring af platformen, dagsorden for weekenden, 

præsentation af metoden for mødet. 

Åbent forum 1 

- Mål: Prioritering af retningslinjer. 
- Læsning af retningslinjerne og uformel debat på plenarforsamlingen og i 

plenarforsamlingens foyer (ingen tolkning) og prioritering af retningslinjer ved hjælp 
af klistermærker. Hver borger fik tildelt halvtreds klistermærker (ti lilla til 
arbejdsområde 1, ti orange til arbejdsområde 2, ti grønne til arbejdsområde 3, ti blå 
til arbejdsområde 4, ti røde til arbejdsområde 5) og prioriterede derefter op til ti 
retningslinjer pr. arbejdsområde.  
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Arbejdet i undergruppe 1 

- Mål: indlede processen med at omdanne retningslinjer til anbefalinger 

Lørdag den 26 februar 2022 

Arbejdet i undergruppe 2 

- Mål 1: omdanne retningslinjer til anbefalinger. 
- Den samme metode som anvendt i undergruppe 1 blev fulgt. 

- Mål 2: give/modtage feedback til andre undergrupper fra det samme arbejdsområde. 
- Mål 3: give/modtage feedback fra andre undergrupper fra andre arbejdsområder. 

- Den samme metode som tidligere blev anvendt igen. 
- Mål 4: færdiggøre anbefalinger. 

- I denne sidste fase forsøgte man at indarbejde feedback fra de andre undergrupper 
og fra faktatjek. Undergrupperne færdiggjorde deres anbefalinger. 

 

Søndag den 27. februar 2022 

Åbent forum 2 

- Mål: arbejde med nøglebudskaber til konferencens plenarforsamling. 
- Gruppen med de 20 panelrepræsentanter til konferencens plenarforsamling 

arbejdede også mellem møderne på at udarbejde nøglebudskaberne. Med henblik 
herpå afholdt de samtaler med andre deltagere for at forsøge at indsamle disse 
budskaber og for at kunne formidle panelets resultater på en enkel måde. 
Nøglebudskaberne bør afspejle anbefalingerne og begrundelserne herfor. 

Plenarmøde 2 

- Mål: afstemning om anbefalinger. 

Instrukser til deltagerne: 

 

1. Tryk på en knap på tabletten. 

 

2. Scan en QR-kode for at få 

adgang til linket til formularen 

med arbejdsområdets 

anbefalinger. 

 

3. Tjek dit personlige 

identifikationsnummer (PIN), 

der er bag på tabletten. 
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4. Indtast PIN-koden i 

formularen. 

 

 

5. Stem enten ja (tommelfinger 

op) eller nej (tommelfinger ned) 

til hver anbefaling under hvert 

arbejdsområde, og tryk på send. 

 
 
 
 
 
 
6. Anbefalinger med mindst 
70 % tilslutning fra de afgivne 
stemmer vedtages. 
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Bilag II: Input fra eksperter og faktatjekkere til støtte for faktatjekprocessen 

Eksperternes og faktatjekkernes input blev koordineret af det såkaldte "viden- og informationscenter 
— VIF", der består af medlemmer fra det fælles sekretariat og reflektionsgruppen. Når deltagere, 
facilitatorer, observatører eller tilstedeværende eksperter opdagede et behov for faktuelle 
præciseringer, blev dette meddelt VIF'et, som omdirigerede spørgsmålet til den relevante ekspert 
og/eller faktatjekker. 

En række eksperter på stedet og online fulgte med i undergruppernes overvejelser for hurtigere at 
kunne igangsætte faktatjek. Desuden sad eksperter fra de tre institutioner klar til at besvare spørgsmål 
om faktatjek inden for deres respektive ekspertiseområder, navnlig med hensyn til allerede 
eksisterende lovgivningsmæssige og andre politiske instrumenter.  

Eksperter og faktatjekkere blev bedt om at svare inden for meget kort tid ved at sende så tydelig en 
tekst som muligt, som formidleren kunne fremsende til deltagerne efter godkendelse fra VIF'et. 
Nedenstående eksperter var tilgængelige. Ikke alle modtog spørgsmål, og nogle kunne give input 
inden for forskellige arbejdsområder.  

Liste over eksperter på stedet og online: 

Eksperter inden for arbejdsområde 1: Arbejde i Europa 

● Barbara Gerstenberger, kontorchef, Arbejdslivet, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, kontorchef (ad interim), Socialpolitik, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (også arbejdsområde 5) adjunkt ved Centre for European Integration 
Research (EIF) på Wiens universitet. 

● Leonie Westhoff, tilknyttet forsker ved Centre for European Policy Studies (CEPS) 

Eksperter inden for arbejdsområde 2: En økonomi for fremtiden 

● Daniel Gros, medlem af bestyrelsen og Distinguisted Fellow ved Centre for European Policy 
Studies (CEPS) 

● Allesandro Giovannini, ledende økonom i Generaldirektoratet for Internationale og 
Europæiske Forbindelser i Den Europæiske Centralbank 

● Gianluca Sgueo (også arbejdsområde 5), tilknyttet seniorforsker og adjungeret professor ved 
forvaltningsskolen i Bruxelles (BsoG) 

Eksperter inden for arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund 

● John Hurley, fungerende kontorchef, Beskæftigelsesenheden, Eurofound 

● Nicolas Defaye, politisk medarbejder, Den Europæiske Sammenslutning for Familiearbejde 
inden for Hjemmepleje 

● Paul Ginnell, direktør for Det Europæiske Antifattigdomsnetværk (EAPN) Irland 

● Elizabeth Gosme, direktør, COFACE (Sammenslutningen af Familieorganisationer i Den 
Europæiske Union) 

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/barbara-gerstenberger
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/massimiliano-mascherini
https://politikwissenschaft.univie.ac.at/en/about-us/staff/heidebrecht/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/leonie-westhoff/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/daniel-gros/
https://www.ecb.europa.eu/pub/research/authors/profiles/alessandro-giovannini.en.html
https://brussels-school.be/team/gianluca-sgueo
https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are/staff/research-units/john-hurley
https://www.effe-homecare.eu/en/about-us/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.effe-homecare.eu/en/__;!!DOxrgLBm!WYE5Xs3oA9EXLRMOiOqQ_pRE6xaLvqWMcMVD6IYo1HoOxOZOn1yOZbQ4tZRr2iHEARr2eA$
https://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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Eksperter inden for arbejdsområde 4: Læring i Europa 

● Jimmy Jamar, generalsekretær, Europa Nostra 

● Charis Hughes, kommunikationschef og konsekvensanalysemedarbejder hos Léargas (Irlands 
nationale agentur for Erasmus +) 

● Jemma Lee, ledende støtte- og udviklingsmedarbejder hos Léargas (Irlands nationale agentur 
for Erasmus +) 

● Amélia Veiga, adjunkt ved universitetet i Porto 

● Andrea Lapegna, kommunikations- og kampagnekoordinator, platformen for livslang læring 

● Altheo Valentini, formand for bestyrelsen "All Digital" 

● Giuseppina Tucci, generalsekretær, Organising Bureau of European School Student Unions 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, tilknyttet forskningsprofessor ved det økonomiske og sociale forskningsinstitut 
(ESRI) og adjungeret professor ved Trinity College Dublin 

● Gabriela Martinez Sainz, Ad Astra Fellow og adjunkt ved University College Dublin 

Eksperter inden for arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling 

● Rosanna Fanni, tilknyttet forsker og koordinator for det digitale forum, Centre for European 
Policy Studies CEPS 

● Bart Preneel, leder af gruppen for computersikkerhed og industriel kryptering ved KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, professor i kriminologi ved det samfundsvidenskabelige institut på 
Panteion University of Social and Political Sciences, Athen  

 

  

https://www.europanostra.org/about-us/governance/council/
https://www.leargas.ie/our-team/
https://www.leargas.ie/our-team/
http://www.cipes.pt/user/19/?language=en
https://lllplatform.eu/author/andrea/
https://all-digital.org/portfolio_page/altheo-valentini/
https://www.obessu.org/about/structure/secretariat/
https://www.esri.ie/people/selina-mccoy
https://people.ucd.ie/gabriela.martinezsainz
https://www.ceps.eu/ceps-staff/rosanna-fanni/
https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00003308
https://sociology.panteion.gr/index.php/en/staff/academic-staff/79-2018-11-28-09-02-14/272-2018-11-28-09-04-5
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Bilag III: Andre anbefalinger, som panelet behandlede, men ikke vedtog 
 

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 sport 
 
Vi anbefaler, at EU øger bevidstheden om fysisk aktivitet ved at bruge offentlige personligheder som 
rollemodeller (Parlamentets arrangementer bør f.eks. omfatte en form for fysisk aktivitet eller en 
kort gestus i nogle få sekunder som f.eks. 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 oplysninger, der er relevante for en bestemt 
aktivitet. Standardindstillingen for datadeling gennem dette ID bør være afslag på samtykke. 
Oplysningerne bør kun udleveres til de direkte involverede parter og ikke til tredjeparter. Hvis 
oplysningerne udleveres til en tredjepart, bør borgeren nemt kunne bakke ud. Oplysningerne bør 
kun være tilgængelige i en begrænset periode eller i forbindelse med en bestemt transaktion. 
Tilladelsen til at anvende oplysninger bør have en udløbsdato eller en klar definition af, hvad 
virksomheden må bruge disse oplysninger til. 
 
Vi anbefaler dette, fordi virksomhederne i øjeblikket kan indsamle alle oplysninger, 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 videresælge eller videreanvende uden vores samtykke. 
Samtidig vil det sikre internetbrugernes ansvarlighed og bevare deres relative anonymitet.  
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Bilag IV: Gruppering af retningslinjer 
 
Arbejdsområde 1: Arbejde i Europa 

 

Undergruppe 1 (1.1. Arbejdsmarkedet) 

1. 1.1.1.1: En proaktiv økonomisk politik i EU for bedre at kunne kontrollere globaliseringen. 

2. 1.1.1.2: Der bør vedtages en "Magna Carta", som regulerer alle centrale emner på 

arbejdsområdet. 

3. 1.1.1.3: National gennemførelse af EU-lovgivningen er et problem. 

4. 1.1.2.2: Friheden til at drive egen virksomhed må ikke begrænses for meget. 

5. 1.1.2.4: Ret til job for alle. 

6. Gruppering (3 retningslinjer) 1.1.2.1: Der bør ske en harmonisering af arbejdstagernes 

rettigheder og arbejdsvilkår. 1.3.1.4: Forsøge at bevare europæiske højere 

kvalitetsstandarder i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejde og arbejdstagerrettigheder. 

1.3.1.7: Gennemføre en øget koordinering af arbejdsmarkedspolitikken mellem de 

europæiske lande.  

7. 3.2.3.2:  Vi anbefaler, at EU opretter en institution, der skal overvåge arbejdsvilkårene i alle 

medlemsstater. 

8. 1.1.3.1: Støtte oprettelsen af fagforeninger. 

9. Gruppering (4 retningslinjer) [1.1.4: Balance mellem arbejdsliv og privatliv] 1.1.4.2: Pasning 

og pleje (af børn og ældre) skal forbedres for at sikre en bedre balance mellem arbejdsliv og 

privatliv.  1.1.4.5: Andre familieformer må ikke ignoreres. Dette gælder også for familier, der 

tager sig af personer med handicap. 1.1.4.1: Kløften mellem den offentlige og den private 

sektor skal fjernes. 1.1.4.4: Det haster meget med at gennemføre EU's retningslinjer i 

national ret. 

10. Gruppering (2 retningslinjer) [1.1.5: EU's handlingsplan for sociale rettigheder] 1.1.5.1: 

Handlingsplanen bør gøres juridisk bindende, så de nationale regeringer er forpligtet til at 

gennemføre den. 1.1.5.2: Flere oplysninger til borgerne i forbindelse med disse beslutninger.  

11. Gruppering (3 retningslinjer) 1.1.2.3: EU bør fastsætte en europæisk mindsteløn. 3.2.3.1: Vi 

anbefaler, at EU bevæger sig i retning af at indføre en europæisk mindsteløn. 1.1.7.3: Før der 

indføres en ubetinget basisindkomst, skal EU fastsætte en mindsteløn. 

12. 3.2.5.4: Vi anbefaler, at EU fokuserer på at fastsætte en ugentlig standardarbejdstid (kortere 

og ensartet) for at sikre, at de europæiske borgere og deres familier behandles bedre og lige. 

 

Undergruppe 6 (1.2. Unge og beskæftigelse) 

13. 1.2.1.1: Vi foreslår at give gymnasieelever mulighed for at opnå forskellige erfaringer i 

forskellige arbejdsmiljøer og/eller i sociale projekter, så de kan få indsigt i arbejdsmarkedet. I 

en senere studiefase foreslår vi, at dette fokuseres mere ud fra deres interesser og 

uddannelse. På denne måde lærer de betydningen af ansvar, de får indsigt i deres mulige 

fremtid, og de får respekt for de forskellige erhverv. 

14. Gruppering (4 retningslinjer) 1.2.1.2: Vi foreslår at tilskynde virksomheder og organisationer 

til at tilbyde praktikophold ved at give dem skattefordele og/eller andre fordele. 1.2.5.1: I 

fjerntliggende områder skal lokale skoler, myndigheder, organisationer og virksomheder 

arbejde tæt sammen for at sikre, at disse praktikophold også er effektive. 3.3.4.1: Fremme 
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adgangen til det første job og praktikophold inden for erhvervsuddannelse og videregående 

uddannelse. 1.3.3.6: Skabe programmer, der kan bringe unge tættere på virksomhederne. 

15.  1.2.3.1: Uddannelse skal være bedre tilpasset de skiftende behov på arbejdsmarkedet. 

Lærerne skal derfor opnå en bedre forståelse af disse behov. Vi foreslår, at der afholdes 

regelmæssige høringer mellem områderne politik, uddannelse og erhvervsliv for at 

identificere behovene. 

16. Gruppering (3 retningslinjer) [1.2.2: Tab af ikkedigitale færdigheder og sociale kompetencer, 

der er nødvendige for arbejdsmarkedet.] 1.2.2.1: Sociale kompetencer er: at lære at 

interagere med hinanden, at lytte til hinanden, tolerance, at tilskynde til dialog, modstand, 

forståelse, respekt og påskønnelse af andre. 1.2.2.2: Undervis underviseren: Lærerne skal 

først være opmærksomme på disse sociale færdigheder og uddannes til at vejlede de unge i 

dem. Undervis underviseren. 1.2.2.4: Unge skal tilskyndes til at være uafhængige i 

samfundet. Derfor skal de tilskyndes til hele tiden at studere på egen hånd, tænke kritisk og 

forblive nysgerrige. Med fokus på alle de forskellige samfundslag. 

17. 1.2.2.3: Almendannende undervisning i f.eks. klassisk litteratur og etik skal genoptages i 

lande, hvor der ikke længere undervises heri. 

18. Gruppering (3 retningslinjer) 1.2.3.2: Gensidig anerkendelse af eksamensbeviser og 

standardisering af uddannelser i EU bør harmoniseres bedre. 3.3.3.2: Validering af EU's 

akademiske grader i alle EU-lande. 2.1.2.2: Vi anbefaler, at erhvervsmæssige kvalifikationer 

(såsom autorisationer) fuldt ud kan overføres til og anerkendes i alle EU's medlemsstater. 

19. Gruppering (3 retningslinjer) [1.2.4: Hvilke erfaringer kan vi lære for fremtiden med hensyn 

til manglende uddannelse, praktikophold og adgang til arbejdsmarkedet som følge af covid-

19-krisen, som har den største indvirkning på unge og de svageste i samfundet?] 1.2.4.1: 

Forslag om reaktivering af de programmer, der allerede var installeret før pandemien: 

Desværre er nogle af linkene til disse programmer, som er tilgængelige på EU-webstedet, 

ikke længere ajourførte. Europa bør også tilbyde programmer for børn under 18 år. 1.2.4.2: 

EU bør kommunikere bedre om de forskellige programmer, som det lancerer i forbindelse 

med genopretningen efter pandemien, f.eks. ALMA-programmet. 1.2.4.3: På grund af 

pandemien har unge færre muligheder for at arbejde i andre medlemsstater. Derfor skal vi 

fremskynde de digitale programmer for at fremme denne udveksling. 

20. 1.2.4.4: Ulemperne for studerende, der har måttet forlænge deres studier, fordi de ikke har 

kunnet gennemføre et praktikophold, bør minimeres. Ulemperne er f.eks.: omkostninger, 

fornyelse af studier, forsinkelser i adgangen til arbejdsmarkedet.  

21. 1.2.4.5: Regeringerne skal være i stand til at reagere hurtigere og mere fleksibelt, når der 

opstår presserende omstændigheder såsom en krise. Vi foreslår, at der indhøstes erfaringer, 

og at nye scenarier gøres mere fleksible i næste hastetilfælde (vedrørende arbejde, 

uddannelse ...).  

 

Undergruppe 15 (1.3. Digitalisering på arbejdspladsen) 

22. Gruppering (5 retningslinjer) 1.3.1.1: Forsøge at fastholde arbejdet i Europa. 1.3.1.2: Indføre 

incitamenter og udarbejde lovgivning, der hjælper med at bevare job i EU/europæiske lande 

på grundlag af den europæiske anerkendte kvalitet. 1.3.1.5: Tilskynde europæiske 

virksomheder til at påtage sig et større socialt ansvar, samtidig med at de bevarer deres 

hovedkvarter i Europa. 1.3.1.8: Måle, hvor mange job der hvert år kan flyttes til 

ikkeeuropæiske lande. 1.3.1.6: Beskatte udflytning som en sidste udvej. 
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23. 1.3.1.3: Forsøge at opnå sammenlignelige lønniveauer mellem producentlandene på 

internationalt plan. 

24. Gruppering (5 retningslinjer) 1.3.2.1: Harmonisere reglerne om intelligent arbejde på 

europæisk plan og kontrollere overholdelsen heraf. 1.3.2.8: Harmonisere reglerne om 

intelligent arbejde på europæisk plan og kontrollere overholdelsen heraf på 

arbejdspladserne. 1.3.2.5: Harmonisere intelligent arbejde på europæisk plan med hensyn til 

arbejdstider, tilgængelighed, hvile (retten til at logge af) og også kontrollere, at reglerne 

overholdes. 1.3.2.6: Harmonisere og kontrollere tilgængeligheden i nødstilfælde, selv i 

ferieperioder. 1.3.2.7: Harmonisere reglerne om intelligent arbejde på europæisk plan og 

forsøge at undgå, at arbejdstagere, der benytter intelligente arbejdsmetoder, udelukkes fra 

det sociale liv. 

25. Gruppering (3 retningslinjer) 1.3.2.2: Give medarbejderne beslutningskompetence i 

forbindelse med tilrettelæggelse af deres hjemmearbejde (f.eks. børnefamilier). 1.3.2.4: 

Udarbejde kontrakter med klare og standardiserede betingelser, hvoraf det fremgår, hvilke 

opgaver der skal udføres hjemme, og hvilke der ikke skal. 4.2.3.1: Vi anbefaler at fremme 

rundbordsdiskussioner med skoler, virksomheder, politikere, sundhedsmyndigheder, 

psykologer og sociologer og at regulere onlineundervisning og onlinearbejde ved lov. 

26. 1.3.2.3: Reducere arbejdstiden og øge effektiviteten ved hjælp af teknologi.  

27. 1.3.3.7: Skabe nye job inden for platformsforvaltning. 

28. Gruppering (4 retningslinjer) 1.3.3.8: Oprette digitale udvekslingsplatforme for pensionister. 

1.3.3.9: Tilskynde til digitalisering med henblik på omskoling af arbejdstagere (f.eks. ved 

barsel). 1.3.3.10: Berige de digitale uddannelsesplatforme med forskelligt indhold inden for 

forskellige vidensområder. 1.3.3.11: Oprette forskellige platforme efter emne og gøre det 

nemt at bruge dem. 

 

 

Arbejdsområde 2: En økonomi for fremtiden 

 

Undergruppe 2 (2.1. Innovation og europæisk konkurrenceevne) 

29. 2.1.1.1: Vi anbefaler, at EU investerer i forskning og innovation for at udvikle nye materialer 

og ressourcer eller de materialer og ressourcer, der har det mindste miljøaftryk.  

30. Gruppering (5 retningslinjer): [2.2.1: Vores produktionsmetoder er for forurenende. Hvordan 

reviderer vi vores produktionsteknikker for at gøre dem mere forsvarlige?] 2.2.1.4: På kort 

sigt udvikle foranstaltninger med øjeblikkelig virkning. 2.2.1.1: Vi foreslår nye regler om 

produktionsteknikker (om produkters levetid, drivhusgasemissioner, tilpasning til levende 

systemers grænser), herunder tilskud for at tilskynde virksomheder, der ønsker at udvikle 

grønne teknikker. 2.1.1.4: Vi anbefaler, at der ydes større støtte til virksomheder, som 

investerer i at mindske deres produktionsproces' miljøomkostninger og i at udvikle 

produkter, der ikke er så miljøomkostningstunge. 2.2.1.5: Tilskynde til en 

genanvendelsesøkonomi, også i industrien og energisektoren. 2.2.2.4: Vi anbefaler tiltag til 

genanvendelse af energi. 

 

31. Gruppering (4 retningslinjer): 2.1.4.1: Vi anbefaler, at EU gør en større indsats for at 

gennemføre forskningsresultater, så de ikke kun findes på papir. 
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2.1.4.2: Vi anbefaler, at forskningsresultater samles i offentligt tilgængelige, gratis og 

centraliserede databaser. 2.1.5.1: Vi anbefaler, at der er et system, hvor videnskabsfolk, der 

forsker i de samme fænomener, kan samle deres ressourcer. 2.1.5.2: Vi anbefaler, at EU 

reserverer midler til finansiering af specifikke forskningsområder. 

32. Gruppering (5 retningslinjer): 2.2.3.1: Øge solenergiens andel af energiproduktionen i EU, 

herunder ved at fremme energiproduktion i lille målestok på individuelt plan. 2.2.3.2: 

Udvikle og investere i vindenergi. 2.2.3.3: Udvikle brintenergi. 2.2.3.4: Anvende havvand til 

at producere elektricitet. 1.3.4.1: Tilskynde til produktion af primærenergi fra vedvarende 

energikilder med henblik på strømforsyning til digitalt udstyr. 

33. Gruppering (3 retningslinjer): 2.2.4.1: Mindske antallet af mellemled mellem produktion og 

forbrugere. 2.1.1.3: Vi anbefaler, at man forsøger at forkorte forsyningskæderne og være 

mindre afhængig af materialer, der importeres fra andre dele af verden. Investere i lokale 

ressourcer. 1.3.4.11: Undersøge muligheden for at udvinde råstoffer og producere digitalt 

udstyr i Europa og dermed lukke produktionskæden. 

34. Gruppering (2 retningslinjer): 2.2.4.2: Der er behov for at erstatte paradigmet "udbud og 

efterspørgsel" med et paradigme om behov og begrænsninger. Vi må gå bort fra paradigmet 

om profitsøgning som et økonomisk mål. 2.2.7.2: Forlade vækstparadigmet. 

35. 1.3.4.3: Skabe incitamenter til energiudbredt produktion (virksomheder, familier)  

 

Undergruppe 7 (2.2. Bæredygtig økonomi/2.3. Beskatning) 

36. Gruppering (5 retningslinjer): 2.2.1.2: Vi foreslår foranstaltninger til at reducere affald og 

dermed forurenende industriers indvirkning på miljøet. Vi foreslår navnlig, at virksomheder 

tvinges til at producere mere intelligent (metoder, etik og materialer). 2.2.4.3: Lave en lov 

om plastbeholdere for at reducere antallet af dem.  2.4.2.1: Sikre mere genanvendelig 

emballage. 1.3.4.6: Kontrollere virkningen af digitalt affald. 1.3.4.8: Endvidere indføre en 

overensstemmelseskontrol af de retlige rammer for affald fra digitalt udstyr. 

37. Gruppering (3 retningslinjer): 2.4.6.5: Lovgive for at forbyde de store dagligvarebutikker at 

smide fødevarer ud og lade de mennesker, der har brug for det, få gavn af dem. 2.4.6.1: 

Win-win-ordninger (supermarkedernes overskud sælges til lavere priser til solidariske 

dagligvarebutikker og derefter til forbrugere med lavere indkomst) med skattefordele. 

2.4.6.2: Planlægning, distribution og tildeling. 

38. Gruppering (3 retningslinjer):  2.2.2.1: Fremme et program uden affaldsproduktion og 

uddanne forbrugerne. 2.2.4.4: Tilskynde folk til at udvise en mere ansvarlig adfærd. 2.4.6.3: 

Sigte mod at ændre forbrugernes vaner og efterspørgsel i retning af produkter, der kan 

produceres bæredygtigt (mængdemæssigt).  

39. Gruppering (5 retningslinjer): 2.2.2.2: Støtte mere genanvendelse i Europa: Vi foreslår 

navnlig, at genanvendelsen af teknologiske værktøjer såsom telefoner udvikles, især med 

salgsfremstød for brugte varer. 2.1.1.2: Vi anbefaler, at EU fokuserer på og investerer i 

metoder til at udnytte eksisterende ressourcer på den mest effektive måde (f.eks. 

genanvendelse). 2.5.5.1: Finansiere arbejde og forskningsaktiviteter med henblik på at 

tilpasse udstyr i stedet for at udskifte det. 1.3.4.2: Investere i forskning, europæisk 

produktion og genanvendelse af udstyr (batterier mv.). 1.3.4.7: Tilskynde borgerne til at 

genanvende digitalt affald. 
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40. Gruppering (2 retningslinjer): 2.2.2.3: Vi skal bekæmpe den programmerede forældelse, 

herunder ved at fremme ansvarligt forbrug og vælge produkter, der har en længere levetid 

(teknologi, beklædning). 2.1.3.3: Vi anbefaler, at der sættes ind mod "planlagt forældelse". 

41. Gruppering (2 retningslinjer): 2.2.5.1: Regulere bitcoin-mining. 1.3.4.12: Evaluere 

miljøvirkningerne af de kryptovalutaer, der kræver anvendelse af energi, som ikke 

produceres på en bæredygtig måde. 

42.  2.2.6.1: Fastsætte mål for drivhusgasemissioner på regionalt plan. 

43. Gruppering (2 retningslinjer): 2.2.8.1: Nytænkning af transportinfrastrukturen for at fremme 

anvendelsen af offentlig transport og blød mobilitet. 1.3.4.4: Tilskynde til offentlig transport.  

44. Gruppering (2 retningslinjer): 1.3.4.9: Kontrollere miljøvirkningerne af udvinding af sjældne 

jordarter. 1.3.4.10: Kontrollere indvirkningen på arbejde af udvindingen af sjældne jordarter 

(især børnearbejde). 

45. [2.3.1. Beskatning er ikke socialt retfærdig: Hvordan bliver den det?] 2.3.1.3: Vi anbefaler, at 

der indføres nye skatter. 

46. [2.3.1: Beskatning er ikke socialt retfærdig: Hvordan bliver den det?] 2.3.1.1: Vi anbefaler en 

standardisering af det europæiske skattesystem.  

47. 2.3.1.2: Bedre uddannelse i skattespørgsmål og bedre information om, hvordan skatter og 

afgifter anvendes.  

48. Gruppering (5 retningslinjer):  2.3.1.4: Anvende beskatning af ikkegrøn energi til at ændre 

produktions- og forbrugsmønstre og energimodel. 2.1.1.5: Vi anbefaler, at miljøskadelige og 

ikkebæredygtige virksomheder beskattes højere end dem, der er miljømæssigt ansvarlige. 

2.3.1.5: Vi anbefaler at beskatte kryptovaluta. 2.3.1.6: Vi anbefaler at beskatte brændstof. 

1.1.6.1: Afgiftsfritagelse for lokalt dyrkede eller producerede varer. 

49. Gruppering (6 retningslinjer): 2.3.2.1: Vi anbefaler, at der indføres en skattefordel for nye 

virksomheder, når der bruges bæredygtige metoder. 2.3.2.2: Etablering af et progressivt 

skattesystem for små og mellemstore virksomheder baseret på erhvervsindkomst. 2.3.2.3: 

En klarere europæisk støtte til oprettelse af nye virksomheder. 1.1.6.2: Bedre beskyttelse af 

SMV'er. Her kunne et EU-kontor støtte, f.eks. med information og juridisk bistand. 1.1.6.3: 

Skabe bedre incitamenter til risikobetonede aktiviteter. 1.1.6.4: Nyetablerede virksomheder 

i den lokale økonomi: låneordning, der støttes af store banker. Der skal endvidere være 

støtte til lokal juridisk rådgivning.  

50. 2.3.2.4: Legalisering af bløde stoffer som cannabis. 

51. Gruppering (4 retningslinjer): 2.3.3.1: Harmonisere, hvordan det sociale og miljømæssige 

ansvar varetages af private og offentlige virksomheder i hele Europa. 2.3.3.2: 

Strafbeskatning af virksomheder, der ikke opfylder disse standarder. 2.3.3.3: En belønning til 

virksomheder, der opfylder disse standarder og gennemfører en bæredygtig omstilling. 

2.3.2.5: Pålægge multinationale selskaber kriterier for gennemsigtighed. 

52.  Gruppering (3 retningslinjer): 2.3.4.1: Indføre en konkret afgift for at undgå udflytning med 

henblik på afgiftsunddragelse. 2.3.4.2: Europæisk beskatning af store internationale 

virksomheder. 2.3.4.3: Europæisk erhvervsbeskatning (udenlandsk) af dem, der ikke betaler 

skat på det sted, hvor formuen produceres. 
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Undergruppe 8 (2.4. Landbrug/2.5. Digital infrastruktur) 

53. Gruppering (2 retningslinjer): 2.4.1.1: Sanktionere mindre sunde fødevarer (afgifter). 

2.4.1.2: Afgifter på luksusfødevarer.  

54. 2.4.1.3: Evalueringen af produkter bør baseres på to kriterier (sundhed og miljømæssig 

bæredygtighed). 

55. 2.4.1.4: Udvikle sociale og solidariske dagligvarebutikker, der er forbeholdt 

lavindkomstgrupper. 

56. Gruppering (4 retningslinjer): 2.4.2.2: Indføre et system til bekæmpelse af svig på europæisk 

plan. 2.4.2.3: Indføre sanktioner for produkter, der ikke har et overensstemmelsesmærke. 

2.4.2.4: Klart angive alle indeholdte ingredienser på en synlig måde (især vedrørende 

allergier). 2.4.2.5: Anvende eksisterende teknologier til at identificere produktionskæden for 

fødevarer (kende til oprindelsen af alle input). Gennemføre analyser foretaget af uafhængige 

kontorer for fodring af husdyr (etablering af et overvågningssystem). Der bør være de 

samme krav til importerede produkter, som der er til europæiske produkter. 

57. 2.4.3.1: Udvikle og fremme bæredygtige afgrøder uden at reducere andelen af uopdyrket 

jord (uden GMO). Præcisionsteknikker, vertikale teknikker. 

58. Gruppering (5 retningslinjer): [2.4.4: Tage hensyn til EU-landenes supplerende produktioner 

og det lokale aspekt] 2.4.4.1: Det vil kræve koordinering mellem landbrugerne (valg af 

produktionstype, mængder og finansielle virkninger af disse valg). 2.4.4.2: Finde en balance 

mellem produktion baseret på egenskaber og lokal produktion. 2.4.4.3: Alt skal ikke 

produceres overalt, men tilpas produktionen efter områdets karakteristika. 2.4.4.4: 

Forskning og udvikling skal fokusere på, hvad der kan dyrkes afhængigt af regionerne 

(klimatiske forhold). 2.4.4.5: Støtte de lokale producenter ved at fastlægge 

distributionsmetoder (direkte transaktion fra producent til forbrugere). 

59. Gruppering (3 retningslinjer): 2.4.5.1: Plante blomster andre steder for at fremme 

biodiversiteten. 2.4.5.3: Indføre systemer for sen slåning i forbindelse med vedligeholdelse 

af offentlige områder (vejsider, små grønne områder). Vilde enge bør have tid til at vokse. 

2.4.5.4: Plantning af planter, der beskytter produktioner og fremmer insekter, der beskytter 

produktioner. Overbevise landbrugere om at anvende disse teknikker. 

60.  2.4.5.2: Reducere anvendelsen af pesticider ved hjælp af præcisionsteknikker (f.eks. 

anvendelse af droner), især på store bedrifter. 

61. Gruppering [6 retningslinjer]: 2.5.1.1: Indføre en internetafgift svarende til f.eks. en TV-

afgift, og staten ville tvinge operatører til at stille internet til rådighed for brugerne. Lade 

staterne betale for tjenesten ved skattefinansiering. 2.5.1.2: Gratis roaming i alle europæiske 

lande (adgang til internettet og telefonopkaldstjenester til samme pris i et andet EU-land). 

2.5.1.3: Støtte/finansiel bistand til lavindkomsthusholdninger.  2.5.1.4: Minimumstjenester, 

basistjenester til den lavest mulige pris. 2.5.1.5: Cybercentre: Netadgangspunkter som gratis 

offentlige tjenester, der kan benyttes af byens indbyggere (i busser, tog, biblioteker osv.). 

1.3.3.4: Øge folks adgang til digitalt udstyr, og alle børn skal have lige adgang til 

digitalisering. 

62. 2.1.3.4: Vi anbefaler, at EU påtager sig en aktiv rolle for at forhindre 

telekommunikationsmonopoler og monopoler blandt internetudbydere. 

63. Gruppering (5 retningslinjer): [2.5.3: Infrastrukturer. Adgangen til nettene skal sikres, inden 

omkostningsproblemet kan løses. Der er mange uligheder] 2.5.3.1: Målet bør være ikke at 

have nogen "hvide zoner". Der bør ikke være noget område uden adgang til nettet. 2.5.3.2: 
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Fremme operatører, der dækker alle områder (skattelettelser, bidrag). Operatører skal 

endda forpligtes til at dække hele området for at få koncessionen. Der skal være et 

kalenderfastsat mål. Operatører skal have en frist for levering af netadgang i hele området. 

Sikre, at den operatør, der ejer linjerne, ikke kan være den operatør, der leverer tjenesten. 

2.5.3.3: Forenkle og præcisere de operatører og tjenester, der er til rådighed. 2.5.3.4: Brug 

vejinfrastruktur til at tilføje digitale infrastrukturer. 2.5.3.5: Acceptere, at der er områder 

uden adgang.   

 

 

Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund 

 

Undergruppe 3 (3.1. Social sikring) 

64. 3.1.1.1: Vi anbefaler, at der sikres samarbejde mellem EU's medlemsstater inden for 

sundhedsforskning. Samtidig er det nødvendigt at sikre kommunikation og offentliggørelse 

af fremskridt inden for lægevidenskab på EU-plan.  

65. 3.1.1.2: Vi anbefaler en fælles sundheds- og socialpolitik og et budget, der tildeles på EU-

plan, for at sikre samme sundheds- og socialsikringsforhold i alle medlemsstater og lige 

vilkår for læger. 

66. Gruppering (2 retningslinjer) 3.1.1.3: Give patienter mulighed for at blive behandlet i andre 

lande, hvor der er mulighed for behandling — sikre samarbejde mellem EU's medlemsstater. 

3.1.1.8: Vi anbefaler at støtte sygehuse i at specialisere sig for at begrænse patienttransport 

til andre lande. 

67. 3.1.1.4: Fuld dækning af udgifter til lægeordineret medicin for socialt dårligt stillede. 

68. 3.1.1.5: Vi anbefaler, at EU tager hånd om den værdige afslutning på livet: eutanasi. 

69. 3.1.1.6: Fælleseuropæisk ret til at træffe afgørelse om et ufødt barns liv. 

70. 3.1.1.7: Vi anbefaler, at EU udsteder et direktiv, der pålægger medlemsstaterne at afsætte et 

bestemt budget til sociale tjenesteydelser. 

71. 3.1.1.9: Vi anbefaler, at EU sikrer adgang til sundhed og social sikring for ofre for vold i 

hjemmet. 

72. Gruppering (3 retningslinjer): [3.1.9: Mental sundhed] 3.1.9.1: Det er vigtigt, at der findes 

forebyggende programmer. 3.1.9.2: Kortere arbejdstid og programmer til tilpasning af 

privatliv og arbejdsliv. 3.1.9.3: Vi anbefaler fremme af forskning i, hvordan lovliggørelse af 

marihuana indvirker på den mentale sundhed.  

73. Gruppering (4 retningslinjer) [3.1.3: Hjemløse børn: en langvarig adoptionsproces i EU, børn 

vokser op i børnehjem, hurtigere adoption fra lande uden for EU, en umulighed for 

homoseksuelle par, der adopterer børn] 3.1.3.1: Vi anbefaler, at EU sørger for hurtigere 

adoptionsprocedurer. 3.1.3.2: Beskytte et barns rettigheder og sikre, at de har et værdigt 

hjem i samfundet. 3.1.3.3: Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger: 

Hvornår frigives børn til adoption? 3.1.3.4: Vi anbefaler at sammenligne bedste praksis fra 

andre lande (også uden for EU) og hente inspiration. 

74. Gruppering (7 retningslinjer): 3.1.3.5: Støtte organisationer, der arbejder med unge og 

familier (give dem flere ressourcer og hjælpe dem med at udføre deres arbejde bedre). 

3.1.5.1: Vi foreslår, at EU indfører støttemidler til at øge fødselsraten. Den Europæiske Union 

bør fremme folks ret til at være forældre, støtte dem i det at være forældre — 

arbejdsbeskyttelse, støtte til forældre. 3.1.7.1: Vi mener, at det er vigtigt at fokusere på 
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social støtte til familier som helhed for at sikre en "social kofanger", så unge kan deltage i 

det aktive liv så hurtigt som muligt, og ældre kan gå på pension. Det er også nødvendigt at 

støtte yngre familiemedlemmer, der tager sig af ældre familiemedlemmer osv. 3.1.7.2: Vi 

foreslår at sikre støtte til socialt svagere unge familier og sikre information om tilgængelig 

støtte: støtte til uddannelse og digitale færdigheder, uddannelsesudstyr, tilgængelighed af 

interessefællesskab og uddannelsesringe osv., omtale det i medierne. 3.1.7.3: Vi foreslår at 

støtte kvinder i forbindelse med barsel. 3.1.7.4: Vi foreslår, at der ydes økonomisk støtte til 

unge til bolig (billigere lån osv.). 3.3.2.1: Støtte moderskab/faderskab (især blandt unge). 

75. 3.1.4.1: Fokus på beskyttelse af plejepersonales mentale sundhed. 

76. Gruppering (3 retningslinjer): 3.1.5.2: Vi skal sikre pensionssystemets bæredygtighed, og vi 

foreslår at overveje at finansiere pensioner fra flere kilder. 3.1.5.3: Vi foreslår, at pensioner 

knyttes til minimumsindkomst. 3.1.5.4: Et harmoniseret pensionssystem på europæisk plan 

for alle. 

77. 3.1.5.5: Vi anbefaler økonomisk overkommelige alderdomshjem og centre for ældre 

patienter med specialiseret behandling (f.eks. personer med Alzheimer). 

78. Gruppering (6 retningslinjer): 3.1.7.5: Vi anbefaler at sikre en universel indkomst og 

levestandard. 3.1.7.6: Problemet med social udstødelse af personer, der kunne være aktive i 

samfundet: social støtte til dårligt stillede og syge. 1.1.7.4: Basisindkomsten skal kobles 

sammen med regulering af migration. 1.1.7.5: Basisindkomsten er et meningsfyldt begreb og 

har potentiale til at give mulighed for et anstændigt liv. 1.1.7.1: Der bør være en kontrakt, 

der tager hensyn til forskellige aspekter. Den Europæiske Union bør overvåge overholdelsen. 

1.1.7.2: Tilpasning til nationale forhold er af afgørende betydning. 

 

Undergruppe 11 (3.2. Lige rettigheder) 

79. Gruppering (6 retningslinjer): 3.1.8.1: Regulering af lejepriser og salgspriser for beboelse. 

3.1.8.2: Vi foreslår at støtte beboelse i mindre byer og landsbyer tættere på store byer, hvor 

der er adgang til arbejde. 3.1.8.3: Vi foreslår en metode til at fremme sociale lejeboliger, der 

er til rådighed for unge (f.eks. støtte til medlemsstaterne til opførelse eller tilskud for at 

støtte lejeboliger) — ikke opførelse af sociale ejerlejligheder, der skal bygges, men derimod 

sociale ydelser til lejen. 3.2.2.1: Vi anbefaler, at EU støtter indførelsen af statslige 

realkreditgarantiordninger (for nye boliger) på medlemsstatsniveau gennem Den 

Europæiske Centralbank. 3.2.2.2: Vi anbefaler, at EU yder økonomisk støtte til at opnå 

adgang til boliger for de EU-borgere, der har størst behov (f.eks. støtte til unge familier, 

familier med børn, ældre, andre kategorier af sårbare borgere osv.). 3.2.2.3: Vi opfordrer 

Europa-Kommissionen til at henstille til medlemsstaterne, at de afholder lokale 

folkeafstemninger om, hvor høje huslejer må være. 

80. 3.2.1.1: 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). 

81.  3.2.5.1: Vi anbefaler, at EU tager skridt til at sikre, at alle familier uanset 

familiemedlemmernes karaktertræk har lige rettigheder i alle medlemsstater.  

82. Gruppering (2 retningslinjer): 3.2.5.2: Vi anbefaler, at EU forbedrer reguleringen og 

gennemførelsen af minimumsperioden for forældreorlov, så alle EU-borgere kan nyde godt 

af den på lige fod. 3.2.5.3: Vi anbefaler, at EU tager skridt til at sikre ensartede 

støtteforanstaltninger for familier med børn i alle medlemsstater.  
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83. 3.2.4.2: Vi anbefaler, at EU udvikler en læseplan for ligestilling, der skal følges af studerende 

fra alle medlemsstater i fælles klasser (herunder i onlineformat). 

 

Undergruppe 12 (3.3. Retfærdighed/3.4. Adgang til sport)  

84. Gruppering (3 retningslinjer): 1.1.4.3: Der er stadig stor ulighed mellem kvinder og mænd. 

1.1.5.4: Lige muligheder for alle (køn, seksuel orientering, religion, personer med handicap, 

...). 1.1.5.3: Ligestilling mellem kønnene skal fremmes. Dette gælder også ligeløn. 

Løngennemsigtighed er af afgørende betydning.  

85. Gruppering (2 retningslinjer): 3.3.1.1: Fremme rimelige lønninger (også under hensyntagen 

til udflytning af virksomheder inden for EU). 3.3.1.2: Mindske kønsbestemte lønforskelle. 

86. Gruppering (2 retningslinjer): 3.3.3.1: Fremme lighed og ligestilling mellem kønnene inden 

for uddannelse. 3.3.3.3: Lige adgang til sammenlignelig uddannelse af høj kvalitet i 

forskellige lande. 

87. Gruppering (5 retningslinjer): 3.4.1.1: Mindske de sociale og kønsbestemte forskelle i 

adgangen til sport og fysisk aktivitet. Tilskynde til at brug kroppen i hverdagen. 3.4.1.2: 

Kendskab til betydningen af fysisk aktivitet. Sikre, at offentlige institutioner tilbyder kvalitet 

og mangfoldighed inden for idrætstjenester. EU: udarbejde retningslinjer for landene i 

denne retning. 3.4.1.3: Integrere sport og fysisk aktivitet i det nationale sundhedsvæsen 

(fysisk og mental sundhed). 3.4.1.4: Sportens mangfoldighed med henblik på udvikling af 

forskellige kapaciteter. 3.1.9.4: Fremme af en sund livsstil. 

88. 3.4.1.5: Finde kreative metoder til at forbinde teknologisk fritid og fysisk aktivitet (apps, der 

gør det muligt at samle forskellige mennesker til at dyrke sport, fysisk eller online). 

 

 

Arbejdsområde 4: Læring i Europa 

 

Undergruppe 4 (4.1. Europæisk identitet/4.2. Digital uddannelse) 

89. Gruppering (2 retningslinjer) 4.1.1.2: Vi anbefaler, at følelsen af at høre til styrkes gennem 

flere oplysninger om EU-institutionerne og medlemsstaterne. 1.3.3.3: Styrke identiteten og 

europæisk kultur ved hjælp af digitale platforme. 

90. 4.1.1.3: Vi anbefaler flere muligheder for deltagelse, f.eks. gennem borgerfora. 

91. Gruppering (2 retningslinjer): 4.1.2.3: Vi anbefaler mere digitalisering i klasselokalerne 

(f.eks. tværnationale klasser, der mødes i et virtuelt rum).  4.1.3.1: Vi anbefaler at gøre 

eksisterende programmer (konkurrencer, turneringer) mere europæiske. 

92. Gruppering (2 retningslinjer): 4.1.4.1: Vi anbefaler, at flersprogethed fremmes fra en meget 

tidlig alder. 1.3.3.5: Oprette platforme, der kan hjælpe med at studere fremmedsprog og 

skabe forbindelse mellem unge på europæisk plan. 

93. Gruppering (2 retningslinjer): 4.1.5.1: Vi anbefaler, at der indføres et overordnet europæisk 

fag (historie, politik, samfundslære) i alle medlemsstater. 4.1.1.4: Vi anbefaler, at fælles 

succeshistorier (f.eks. bekæmpelse af pandemier, fredsskabelse) og fordelene ved det, som 

EU hidtil har opnået, fremmes gennem undervisningsmateriale i skolerne. 

94. 5.4.1.4: Undersøge, om den infrastruktur, der er nødvendig for digital uddannelse, er på 

samme niveau i alle medlemsstater (at alle skoler har computere, fiberforbindelser osv.). 

95. Gruppering (2 retningslinjer): 4.2.2.1: Vi anbefaler, at EU fremmer materiale og uddannelse 

for alle borgere, især for borgere, der ikke har IT-færdigheder. 5.1.4.1: I skolerne undervise i, 
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hvordan man bruger digitale værktøjer, men også inddrage medierne i forbindelse med disse 

spørgsmål, fordi de spiller en vigtig rolle for den digitale bevidsthed. 

96. Gruppering (3 retningslinjer): 1.3.3.1: Skabe en fælles ramme for uddannelseskurser på 

europæisk plan ved hjælp af digitale platforme. 5.3.3.4: Fastlægge et universelt 

udgangspunkt for, hvad mindstemålet af digitale færdigheder bør være. 5.3.6.2: Skabe 

benchmarkoplysninger for EU og øge adgangen til teknologi gennem 

uddannelsesprogrammer/institutioner. 

97. Gruppering (7 retningslinjer): [5.1.1: Forebyggelse af den digitale verdens negative 

virkninger] 

4.2.4.1: Vi anbefaler at øge kendskabet til farerne for unge gennem IT-undervisning og IT-

lærlingeuddannelser som et skolefag. 5.1.1.1: Vi må integrere en pædagogik baseret på 

digitale værktøjer i skolerne. 5.1.1.2: Der er behov for undervisning i digitale værktøjer og de 

relaterede problemstillinger i skolerne på europæisk plan. 5.1.2.1: Vi har brug for en 

tydeligere og mere eksplicit pædagogik til at undervise folk i brugen af internettet (se 

problemstilling 1 om uddannelse). Vi anbefaler etiske kurser om brugen af internettet. 

5.3.3.2: Særlig læseplan for yngre generationer (i skolen og derhjemme). 5.1.4.1: I skolerne 

undervise i, hvordan man bruger digitale værktøjer, men også inddrage medierne i 

forbindelse med disse spørgsmål, fordi de spiller en vigtig rolle for den digitale bevidsthed. 

5.4.1.3: Etablere fælles uddannelsesrum for mindreårige og deres familier i skolerne, så de 

lærer sammen. 

98. 4.2.4.2: Vi anbefaler, at innovationer indgår i den digitale undervisning og fremmes i højere 

grad. 

99. Gruppering (8 retningslinjer): 5.3.3.1: Skræddersyet undervisning for ældre borgere og 

levering af hjælpetjenester. 5.3.3.3: Støtte til uerfarne teknologibrugere til at opnå ajourført 

viden om teknologianvendelse. 5.3.3.5: EU bør støtte uddannelsesprogrammer (på tværs af 

generationerne), hvor unge underviser ældre i, hvordan de begår sig på det digitale område. 

2.5.2.1: Initiativ til bevidstgørelses- og informationskampagner, uddannelse med henblik på 

at udvikle deres færdigheder og kompetencer. 5.4.1.2: En organisation/institution, der 

underviser ældre i sund brug af internettet. 2.5.2.2: Gensidig støtte som en slags fuldmagt til 

en person, der kan udføre administrative aktiviteter på internettet på en andens vegne. 

2.5.2.3: Præsentere computerværktøjerne som en måde at holde kontakt med andre på, 

herunder børnebørn og børn. Skabe tillid hos de ældre ved hjælp af leg. 2.1.3.5: Vi anbefaler, 

at EU gør en indsats for at gøre teknologien mere tilgængelig for de ældre generationer. 

 

Undergruppe 13 (4.3. Kulturel udveksling/4.4. Miljøuddannelse) 

100. Gruppering (4 retningslinjer): 4.1.1.1: Vi anbefaler, at følelsen af at høre til styrkes gennem 

kulturel, faglig og social udveksling (herunder sport), f.eks. gennem arbejdsfællesskaber og 

mødesteder. 4.1.1.5: Vi anbefaler, at EU fremmer kulturelle programmer og udvekslinger 

mere. 4.1.2.2: Vi har brug for endnu flere udvekslinger (kultur, musik, opdagelse) og 

pengemidler. 3.2.4.1: Vi anbefaler, at EU udvikler fællesskabsbaserede programmer eller 

projekter for interkulturel udveksling for unge europæere i skoler og virksomheder 

(herunder gennem onlineaktiviteter). 

101. Gruppering (3 retningslinjer): 4.3.1.1: Vi anbefaler, at EU hjælper personer med en mindre 

privilegeret økonomisk baggrund til at få adgang til udveksling gennem stipendier og 

budgetstøtte til skoler. 4.1.2.1: Vi anbefaler, at der udvikles programmer og tilbud, som 
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gøres tilgængelige for alle aldersspektre (uanset baggrund, alder og uddannelse) i 

befolkningen. 4.5.1.3: Erasmusprogrammet bør være let tilgængeligt for alle. 

102. Gruppering (3 retningslinjer): 4.3.1.2: Forbedre den information (til europæiske 

udvekslingsprogrammer), der er tilgængelig i skolerne. 4.3.1.6: Vi foreslår, at EU udarbejder 

en brochure med oplysninger om medlemsstaternes uddannelsessystemer. 4.3.2.1: Vi 

anbefaler, at EU får personer, der allerede har deltaget i udveksling, til aktivt at promovere 

det som ambassadører. 

103.  4.3.1.3: Vi anbefaler en fælles EU-platform for koordinering af udveksling, herunder 

oplysninger om skolesystemer i andre lande, og inddragelse af virksomheder i strukturen, da 

de kan tage elever som praktikanter. 

104. Gruppering (2 retningslinjer): 4.3.1.4: Opbygge et program, hvor skoler eller klasser kan 

besøge andre EU-lande. 4.3.1.5: Et fælles EU-format for udveksling af "klasser". 

105. Gruppering (2 retningslinjer): [4.4.1: EU-borgerne er ikke involveret i klimaændringer og 

bæredygtighed] 4.4.1.1: Vi anbefaler, at EU gør mere for at fremme udveksling af viden om 

bedste praksis inden for bæredygtighed. Udveksling af viden og teknologi på tværs af 

uddannelses-, forvaltnings- og erhvervsorganisationer. 4.4.1.2: Vi anbefaler, at borgerne får 

mere konkret rådgivning fra EU om, hvad der reelt er et bæredygtigt valg som 

forbruger/individ. 

106. 4.4.1.4: Vi anbefaler, at EU er vært for en aktivitet om bæredygtighed for skoler fra alle 

medlemsstater. 

107. Gruppering (7 retningslinjer): 4.4.2.1: Vi anbefaler, at undervisningsprogrammerne 

fokuserer mere på projekter, der bringer børn i kontakt med miljøet og klimaet og også 

forsøger at udvikle løsninger. 4.4.2.2: Vi anbefaler, at bæredygtighed integreres i 

læseplanerne for andre fag i skolerne i hele EU. 4.6.2.1: Vi anbefaler, at miljøundervisning 

indgår i skolernes læseplaner fra en tidlig alder og for alle i EU. 2.2.1.3: Uddannelse af 

producenter og studerende på disse områder, så fagfolk er opmærksomme på problemerne 

og anvender mere forsvarlige midler og produktionsteknikker. Vi foreslår navnlig, at der i 

læseplanerne indgår et kursus i økologisk uddannelse. 4.4.1.3: Vi anbefaler, at mere konkret 

og lokal viden om, hvordan borgernes adfærd påvirker deres miljø, deles direkte med dem. 

2.2.7.1: Indføre en økologisk borgeruddannelse. 2.4.6.4: Uddanne i affald og forbrug af 

lokale og årstidens produkter fra en tidlig alder. 

 

Undergruppe 14 (4.5. Kvalitet, finansiering og adgang til uddannelse/4.6. Harmonisering af 

uddannelse) 

108. Gruppering (2 retningslinjer): 4.5.1.4: Lige adgang for alle til videregående uddannelser. 

Manglen herpå griber ind i lige adgang. 4.5.2.1: Lige adgang til gratis uddannelse i hele EU. 

109. 4.5.3.1: Vi anbefaler, at der undervises i livskompetencer, herunder spørgsmål om seksuel 

sundhed, på alle niveauer i skolerne. Kritiske røster bør imødegås med frivillige klasser, hvor 

der tilbydes faktuel seksualundervisning. 

110. 4.5.4.1: Finansiering og adgang til finansiering eller stipendier i hele EU er afgørende for at 

sikre lige uddannelse og lige adgang til teknologi. 

111. Gruppering (4 retningslinjer): 4.5.5.1: Mere støtte til de enkelte lærere. 2.1.6.1: Vi 

anbefaler, at lærere løbende uddannes og udveksler bedste praksis på tværs af grænserne. 

Det kan ske gennem konferencer, digitale platforme osv. (på EU-plan). Disse løsninger bør 

fremmes og omtales i stort omfang. 2.1.6.2: Vi anbefaler, at ajourførte videnskabelige 
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resultater om de mest effektive læringsmetoder indarbejdes i undervisningsformerne i hele 

EU, og at der løbende forskes heri. 2.1.6.3: Vi anbefaler, at der skabes et sammenhængende 

europæisk kvalitetskontrolsystem med hensyn til undervisningsformer. 

112. Gruppering (4 retningslinjer): 4.6.1.1: Der bør være et ensartet undervisningsniveau i alle 

europæiske skoler. 4.5.1.1: En ensartet reguleret standard for undervisning i hele Europa. På 

primær- og sekundærtrinnet. 1.3.3.2: Harmonisere uddannelsernes indhold på europæisk 

plan for at opnå et ensartet uddannelsesniveau (f.eks. sprog). 2.1.2.1: Vi anbefaler, at EU 

vedtager fælles værdier inden for uddannelse og et fælles karaktersystem med henblik på 

øget mobilitet for studerende. 

113. Gruppering (2 retningslinjer): 4.6.3.1: Vi anbefaler, at der undervises i ét fælles europæisk 

sprog, nemlig engelsk, hvilket vil gøre det meget lettere at gennemføre undervisning om 

miljøet og alle andre spørgsmål i hele Europa. 4.5.1.2: Der bør være ét enkelt europæisk 

sprog, som alle grundskoler i EU underviser i, og som finansieres og betales af EU-

medlemsstaterne.  

 

 

Arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling 

 

Undergruppe 5 (5.1. Demokratisering af digitalisering/5.2. Cybersikkerhed) 

114. Gruppering (6 retningslinjer): 2.1.3.1: Vi anbefaler, at EU sigter mod at gøre muligheder og 

teknologisk udvikling mere lige i alle medlemsstater. 2.1.3.2: Vi anbefaler en bæredygtig og 

intelligent omfordeling af eksisterende teknologi (f.eks. udstyr). 4.2.1.1: Vi anbefaler, at EU 

sikrer, at alle borgere har teknisk adgang (netværk og terminaler), og at den digitale 

infrastruktur udvikles i landene (under hensyntagen til køb af udstyr, der kan genbruges). 

4.2.1.3: Vi anbefaler, at emnet underkastes bæredygtighedsaspektet. 5.1.3.1:  Vi anbefaler, 

at der investeres i digital innovation, så alle europæere kan få adgang til udstyr på lokalt 

plan. 5.3.6.1: Finansiere støtteprogrammer for dem, der ikke har det nødvendige hardware, 

og en mulighed for at erhverve det.  

115. 4.2.1.2: Vi anbefaler, at EU sikrer retten til internettet.  

116. 4.2.2.2: Vi anbefaler, at EU stiller værktøjer (skriveprogrammer, uddannelsesplatforme) frit 

til rådighed. Med henblik herpå bør der enten udvikles egne programmer eller stilles 

eksisterende programmer (f.eks. Office) til rådighed for alle. 

117. 5.1.4.2: Have ét enkelt internetnetværk i alle EU-lande. 

118. 5.1.4.3: Alle oplysninger, der findes online, skal kunne indberettes offline. 

119. 5.1.5.2: Oprette en fælles sky for europæiske virksomheder.  

120. 5.1.5.3: Oprette et europæisk socialt netværk, der er skabt af europæere for europæerne. 

121. 5.1.6.1: Forenkle og forklare de algoritmer, som kunstig intelligens anvender, for at sikre en 

bedre accept fra befolkningen. 

122. Gruppering (2 retningslinjer): 5.1.2.3: Vi er nødt til at styrke bekæmpelsen af misbrug på 

internettet. Vi anbefaler, at der oprettes en organisation tæt på politiet, som er specialiseret 

i digitale aspekter, og som kan identificere mennesker på internettet og opdage uacceptabel 

adfærd. 2.5.4.1: Ekspertorganisation, der kan garantere sikkerheden, og som koordineres på 

europæisk plan. Indsatsgruppe med meget vigtige beføjelser. 

123. Gruppering (3 retningslinjer): [5.2: Cybersikkerhed] 5.2.1.4: Lær fra lande, der har indført 

løsninger, som har fungeret (eksempel fra Finlands uddannelsessystem). [5.4: Sund 
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digitalisering] 5.4.1.1: Oprette et toårigt pilotprojekt, der indfører den finske 

uddannelsesmodel i alle medlemsstater, og derefter evaluere resultaterne heraf. [5.4.2: 

Hvordan bekæmper vi al den skade, der forårsages af kombinationen af "falske nyheder", 

algoritmers magt og mangelfuld databeskyttelse?] 5.4.2.7: Oprette et toårigt pilotprojekt, 

der indfører den finske uddannelsesmodel i alle medlemsstater, og derefter evaluere 

resultaterne heraf. 

124. Gruppering (2 retningslinjer): 5.2.2.1: Vi foreslår mere samarbejde mellem virksomheder og 

EU-landene og indførelse af globale tiltag og en global aftale om cybersikkerhed. 5.2.4.1: Vi 

foreslår at styrke samarbejdet mellem websteder/platforme og myndigheder for at 

identificere og følge disse former for internetkriminalitet mere systematisk. Det er vigtigt at 

synliggøre det arbejde, der udføres af alle aktørerne bag kulisserne. 

125. 5.3.2.2: Nye regler om digital reklame. 

126. Gruppering (3 retningslinjer): [5.2: Cybersikkerhed] 5.2.3.2: Vi foreslår, at der iværksættes 

europæiske oplysningskampagner i flere netværk, der er tilpasset de forskellige typer 

brugere (unge, flere brugere). 5.3.3.6: Oprette særlige uddannelsesprogrammer og 

kommunikationskampagner om cyberkriminalitet. 5.2.3.1: Risikobevidsthed eksisterer, men 

den skal styrkes. Vi foreslår, at risikobevidstheden rettes mod konkrete eksempler (f.eks. ved 

at forklare fishing og give eksempler, forklare, at der er falske reklamer, og give eksempler 

osv.). 

127. Gruppering (2 retningslinjer): 5.2.3.3: Lette og præcisere, hvordan rapporter om misbrug af 

konti fungerer på sociale netværk for at kunne spore og straffe personer, der udøver 

misbrug på internettet. 2.5.4.3: Sikre beskyttelse af privatlivets fred på internettet. Problem 

med onlineanonymitet og chikane på internettet. 

128. [2.5.4: Der er stadig en mangel på tillid til onlineværktøjernes sikkerhed (f.eks. ved betaling 

online), risici for hospitalshacking, offentlige tjenester]. 2.5.4.2:  Ekspertgruppe, der udvikler 

et overvågningssystem for at styrke forebyggelsesaspektet. Privat beskyttelsessystem og 

fremme af oplysninger om bedre anvendelse. Oplysningsaktiviteter, uddannelse. 

 

Undergruppe 9 (5.3. Databeskyttelse) 

129. Gruppering (4 retningslinjer): 4.2.4.3: Vi anbefaler, at store IT-platforme i højere grad holdes 

ansvarlige. 5.1.5.1: Mængden af personoplysninger, der er nødvendige for at få adgang til 

internettet, skal begrænses, og de digitale platforme skal holdes ansvarlige for deres 

anvendelse af oplysningerne. 5.3.1.4: Telefoner og digitale assistenter i hjemmet (Alexa) bør 

være mere gennemsigtige, med hensyn til hvad de indsamler, lagrer og deler (og med 

hvem), og ejerne bør have mulighed for at slette/begrænse dataadgang. 5.3.2.4: Belønne 

virksomheder, der overholder databeskyttelses-, gennemsigtigheds- og 

sikkerhedsbestemmelserne. 

130. Gruppering (4 retningslinjer): 5.2.1.1: Vi har brug for en enhed til at repræsentere 

forbrugerne, til at støtte borgernes interesser over for virksomheder, der bruger deres data. 

5.2.1.2: Vi er nødt til at stå sammen i Europa mod digitale giganter, der har så stor 

indflydelse, og det bør være muligt at retsforfølge disse virksomheder i Europa og ikke kun i 

USA og tvinge dem til at anvende EU-lovgivningen. 5.3.1.1: Oprette et EU-organ, som 

borgerne nemt har adgang til, og som kræver gennemsigtighed og fastlægger fælles normer 

i EU-landene.  5.3.2.1: Klare kontrolforanstaltninger, der udøves af EU-organet [se 
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retningslinje 5.3.1.1.] (ikkepolitisk, men ekspertbaseret), som er uafhængigt og finansieret af 

medlemsstaten.  

131. Gruppering (2 retningslinjer): 5.3.2.3: Obligatorisk EU-certificering af overholdelse af 

databeskyttelsesreglerne for alle teknologivirksomheder/-udbydere, som bør fremgå synligt 

på en organisations websted. 5.3.4.1: Indføre kriterier for certificering af 

teknologivirksomheder: have forenklede resuméer af oplysninger om brugen af data, som er 

forståelige for alle.  

132. Gruppering (2 retningslinjer): 5.3.1.2: Give folk mulighed for at vælge, hvilke oplysninger der 

er følsomme, og hvilke der ikke er det. 5.2.1.3: Vi foreslår, at samtykketeksterne om brug af 

personoplysninger, når man går ind på et websted, gøres klarere og kortere.  

133. 5.3.4.3: Forbedre kommunikationen om ændringer af GDPR og databeskyttelse generelt. 

134. 5.3.1.3: Indføre et digitalt EU-ID (ikke kun et nationalt digitalt ID). 

135. 5.3.4.2: Indførelse af ikkegodkendelse (undtagen udtrykkeligt samtykke) eller begrænset 

godkendelse af anvendelse af personoplysninger som et primært princip. 

136. 5.3.5.1: EU-finansiering til at udvide forskningsindsatsen [om databeskyttelse]. 

 

Undergruppe 10 (5.4. Sund digitalisering) 

137. Gruppering (2 retningslinjer): 4.2.3.2: Vi anbefaler, at borgerne i tillæg til deres digitale 

færdigheder fremmer deres kritiske evner. Borgerne skal kunne forholde sig kritisk til 

indhold. 5.4.2.1: Uddan folk i at tænke kritisk. 

138. Gruppering (5 retningslinjer): 5.1.2.2: Vi skal gribe ind over for falske nyheder og 

misinformation. Vi anbefaler mange flere tiltag som f.eks. "verificerede websteder". 5.4.2.2: 

Algoritmer, der automatisk viser dig de mest modsætningsfulde/konsensusskabende 

udlægninger af et emne samt andre synsvinkler (falske nyheder), så du kan sammenligne 

dem. 5.4.2.4: Anvende det videnskabelige samfunds flertalskonsensus som det synspunkt, vi 

anser for at være sandt, og bruge det til at sammenholde med andre synspunkter. 5.4.2.5: 

En organisation eller institution, der verificerer og kontrollerer nyhederne og siger, om de er 

ægte eller ej. 5.4.2.8: Oprette en europæisk onlineplatform, der viser verificerede nyheder. 

139. 5.4.2.6: Medierne kan ikke være private, de skal være offentlige, så de ikke tjener penge ved 

at sprede løgne. 

140. 5.4.2.3: Behandling og lagring af oplysninger på lokale enheder uden at dele dem i skyen. 

141. 5.4.2.9: Oprette en europæisk digital platform, der tilbyder information og undervisning 

(ikke kun om sund brug af internettet, men også om mange andre aspekter), og som også 

stiller ressourcer og fagfolk til rådighed inden for mental sundhed. 

142. 1.3.4.5: Måle den digitale teknologis indvirkning på sundhed og miljø. 


	Underområde 1.1 Arbejdsmarkedet
	Underområde 1.2 Ungdom og beskæftigelse
	Underområde 1.3 Digitalisering på arbejdspladsen
	Arbejdsområde 2: En økonomi for fremtiden
	Underområde 2.1 Innovation og europæisk konkurrenceevne
	Underområde 2.2 Bæredygtig økonomi/Underområde 2.3 Beskatning
	Underområde 2.4 Landbrug/Underområde 2.5 Digital infrastruktur

	Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund
	Underområde 3.1 Social sikring
	Underområde 3.2 Lige rettigheder
	Underområde 3.3 Retfærdighed/Underområde 3.4 Adgang til sport

	Arbejdsområde 4: Læring i Europa
	Underområde 4.1 Europæisk identitet/Underområde 4.2 Digital uddannelse
	Underområde 4.3 Kulturel udveksling/Underområde 4.4 Miljøundervisning
	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...
	Underområde 4.5 Kvalitet, finansiering og adgang til uddannelse/Underområde 4.6 Harmonisering af uddannelse

	Arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling
	Underområde 5.1 Demokratisering af digitaliseringen/Underområde 5.2 Cybersikkerhed
	Underområde 5.3 Databeskyttelse
	Underområde 5.4 Sund digitalisering

	Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund
	Underområde 3.2 Lige rettigheder
	Underområde 3.3 Retfærdighed/Underområde 3.4 Adgang til sport
	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

	Arbejdsområde 1: Arbejde i Europa
	Undergruppe 1 (1.1. Arbejdsmarkedet)
	Undergruppe 6 (1.2. Unge og beskæftigelse)
	Undergruppe 15 (1.3. Digitalisering på arbejdspladsen)

	Arbejdsområde 2: En økonomi for fremtiden
	Undergruppe 2 (2.1. Innovation og europæisk konkurrenceevne)
	Undergruppe 7 (2.2. Bæredygtig økonomi/2.3. Beskatning)
	Undergruppe 8 (2.4. Landbrug/2.5. Digital infrastruktur)

	Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund
	Undergruppe 3 (3.1. Social sikring)
	Undergruppe 11 (3.2. Lige rettigheder)
	Undergruppe 12 (3.3. Retfærdighed/3.4. Adgang til sport)

	Arbejdsområde 4: Læring i Europa
	Undergruppe 4 (4.1. Europæisk identitet/4.2. Digital uddannelse)
	Undergruppe 13 (4.3. Kulturel udveksling/4.4. Miljøuddannelse)
	Undergruppe 14 (4.5. Kvalitet, finansiering og adgang til uddannelse/4.6. Harmonisering af uddannelse)

	Arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling
	Undergruppe 5 (5.1. Demokratisering af digitalisering/5.2. Cybersikkerhed)
	Undergruppe 9 (5.3. Databeskyttelse)
	Undergruppe 10 (5.4. Sund digitalisering)


