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Konferenca o prihodnosti Evrope 

Poročilo 

Evropski državljanski forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna 
pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in 
šport / digitalna preobrazba“ 

Tretje zasedanje: 25.–27. februar 2022, Dublin (Irska) 

Evropske državljanske forume organizirajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija v okviru 
Konference o prihodnosti Evrope. 

Ta dokument1 je pripravila posvetovalna skupina, ki je odgovorna za zasnovo in izvedbo forumov, 
sestavljajo pa jo organizacije Danish Board of Technology, Ifok, Missions Publiques, Deliberativa in 
Kantar Public. Evropski državljanski forum 1: Tretje zasedanje foruma „Močnejše gospodarstvo, 
socialna pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna 
preobrazba“ je vodilo svetovalno podjetje Ifok, sovodila pa agencija Missions Publiques. 

Kazalo 

1. Povzetek tretjega zasedanja 

2. Kontekst tretjega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

3. Glavni rezultati zasedanja: priporočila, ki jih je sprejel forum  

 

Priloga I: Kako so se pripravljala priporočila? 

Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev pri preverjanju dejstev 

Priloga III: Druga priporočila, ki jih je obravnaval forum, a niso bila sprejeta 

Priloga IV: Zbrane smernice 

 

1. Povzetek tretjega zasedanja 

Med 25. in 27. februarjem 2022 se je tretjič sestalo 180 naključno izbranih evropskih državljanov in 

državljank različnih starosti in iz različnih okolij iz vse Evropske unije. Nadaljevali so z razpravo s prvega 

in drugega zasedanja in razpravljali o temi „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost, delovna 

mesta / mladina, šport, kultura in izobraževanje / digitalna preobrazba“. Na tem zadnjem zasedanju, 

ki ga je gostil Inštitut za mednarodne in evropske zadeve (IIEA) na Dublinskem gradu, so udeleženci in 

udeleženke foruma 1 imeli priložnost sodelovati tako v živo kot prek spleta. Na podlagi smernic, 

oblikovanih na drugem zasedanju, so državljani in državljanke pripravili in potrdili 48 končnih 

priporočil, ki bodo predstavljena in obravnavana na plenarni skupščini Konference. Od 

180 udeležencev in udeleženk jih je 15 sodelovalo na daljavo.   

Razprave in skupinsko delo so potekali v treh oblikah: 

● v podskupinah. V vsaki od 15 podskupin je bilo od deset do trinajst državljanov in državljank. 

V vsaki podskupini so uporabljali štiri ali pet jezikov, vsakdo pa je lahko govoril v lastnem jeziku 

oziroma jeziku, v katerem se zlahka izraža. Vsaka podskupina je imela posebnega strokovnega 

moderatorja/moderatorko iz posvetovalne skupine ali drugih zunanjih ponudnikov storitev. 

                                                
1Izjava o omejitvi odgovornosti: za to poročilo so odgovorni izključno avtorji. Ne odraža stališč institucij EU. 
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Inštitut za mednarodne in evropske zadeve je vsaki podskupini dodelil asistenta/asistentko in 

s tem podprl delo moderatorjev/moderatork; 

● plenarno z vsemi udeleženci in udeleženkami. Plenarne seje, ki so potekale na Dublinskem 

gradu, sta vodila glavna moderatorja iz posvetovalne skupine. Poskrbljeno je bilo za 

tolmačenje v 24 uradnih jezikov Unije. 

Najprej so državljani in državljanke na odprtem forumu preučili vse smernice, pripravljene na drugem 

zasedanju foruma2. V pomoč pri tem so jim bili strokovnjaki in preverjevalci dejstev, lastno znanje in 

izkušnje ter posvetovanja. Poleg strokovnjakov in strokovnjakinj, ki so zagotovili strokovno znanje, so 

jim pomagali tudi moderatorji oziroma moderatorke podskupin. Vsak od udeležencev in udeleženk je 

prejel petdeset nalepk (deset rožnatih za tematsko področje 1, deset oranžnih za področje 2, deset 

zelenih za področje 3, deset modrih za področje 4 in deset rdečih za tematsko področje 5), nato pa z 

njimi označil do deset zanje najpomembnejših smernic za posamezno področje. Po prednostni 

razvrstitvi smernic na ravni foruma so se udeleženci in udeleženke razvrstili v iste podskupine kot med 

drugim zasedanjem in se seznanili, katerim smernicam njihove skupine so dali prednost preostali člani 

in članice foruma.  

Vsaka podskupina naj bi pripravila eno do tri priporočila in skupno največ pet. Najbolj priljubljene tri 

smernice s podpodročja po mnenju foruma so bile razvrščene na 1., 2. in 3. mesto. Podskupina je nato 

s črnimi nalepkami (vsak je dobil pet nalepk) razvrstila preostale smernice in jih dodala na 4. in 

5. mesto.  

Nato so se podskupine posvetile preoblikovanju smernic v priporočila, za kar so uporabljale to 

predlogo:  

 Opis Število znakov v EN 

Končno priporočilo Priporočamo, da ... 1 000 

Končna obrazložitev To priporočamo, ker ...  300 

Elementi in vprašanja, ki jih je skupina morala obravnavati pri utemeljevanju priporočila (ni strogo 
obvezno, ampak močno priporočeno), so bila:   
 

1. Zakaj je to priporočilo pomembno in kako je povezano s temami foruma? 
2. Zakaj je treba ukrepati na ravni EU? 
3. Kateri so neželeni učinki in morebitni kompromisi tega priporočila in zakaj se nam vseeno zdi 

pomembno? 
 

 

Delo v podskupinah je obsegalo štiri 30-minutna srečanja med podskupinami za izmenjavo povratnih 

informacij, da so se lahko udeleženci in udeleženke seznanili z delom drugih podskupin in nadgradili 

svoja priporočila. Pri vsakem tovrstnem srečanju se je po en član oziroma članica vsake podskupine 

preselil k drugi podskupini, ji predstavil osnutek priporočil svoje skupine in se seznanil s pripombami 

kolegic in kolegov. Asistent oziroma asistentka je povratne informacije vnesla v spletno razpredelnico 

podskupine, ki je pripravila osnutek priporočil. Tako je imela podskupina poleg ustnega poročila svoje 

predstavnice ali predstavnika na voljo tudi pisno poročilo. 

V nedeljo, 27. februarja, je forum glasoval o priporočilih vseh podskupin. Pred glasovanjem so vsi 

udeleženci in udeleženke prejeli osnutek priporočil, pripravljenih prejšnji dan, v svojem jeziku (v 

                                                
2 Poročilo drugega zasedanja foruma 1 je na voljo na: Forum 1 – 2. zasedanje – poročilo 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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strojnem prevodu iz angleščine). Glasovanje je potekalo s spletnim obrazcem. Razdeljeno je bilo na 

pet delov za pet tematskih področij foruma. Priporočila so bila predstavljena po posameznih tematskih 

področjih, pri čemer je bilo vsakemu področju namenjenih 30 minut. Najprej je po en državljan 

oziroma državljanka iz vsake podskupine povzela, kaj je bilo pripravljeno čez konec tedna. Glavni 

moderator oziroma moderatorka je prebrala priporočila za tematsko področje v angleščini s 

simultanim tolmačenjem za udeležence in udeleženke. Nato so vsi udeleženci in udeleženke glasovali 

o posameznih priporočilih. Tolmači in tolmačke so vnaprej prejeli pisne osnutke priporočil v angleščini, 

da bi bilo tolmačenje med glasovanjem čim boljše. 

Glede na rezultate glasovanja so bila priporočila razvrščena, kot sledi:  

- priporočila, ki so prejela najmanj 70 % oddanih glasov, je forum sprejel;  
- priporočil, ki tega praga niso dosegla, forum ni potrdil, so pa navedena v Prilogi III tega 

poročila. 

Videoposnetki plenarnih sej foruma so na voljo na naslednjih povezavah: 

● plenarna seja foruma 25. februarja 2022, 

● plenarna seja foruma 27. februarja 2022. 

2. Kontekst tretjega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

Evropski državljanski forumi so eden od ključnih elementov Konference o prihodnosti Evrope. Vsi štirje 

oblikovani forumi državljankam in državljanom ponujajo priložnost za skupen razmislek o tem, kakšno 

Evropsko unijo si želijo v prihodnosti. 

● Vsak forum sestavlja 200 naključno izbranih evropskih državljank in državljanov iz vseh 

27 držav članic. 

● Sestava odraža raznovrstnost EU glede na geografsko poreklo (državljanstvo in 

mesto/podeželje), spol, starost, socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe; 

● v vsakem forumu sta vsaj po ena državljanka in državljan iz vsake države članice; 

● tretjino vsakega državljanskega foruma predstavljajo mladi (stari od 16 do 25 let). Ta skupina 

mladih je posebej povezana z Evropsko prireditvijo za mlade. 

Vsak forum se je med septembrom 2021 do februarjem 2022 sestal trikrat. Prvo zasedanje je potekalo 

v Strasbourgu v prostorih Evropskega parlamenta. Drugo zasedanje je potekalo po spletu s spletnim 

orodjem Interactio, ki omogoča večjezična srečanja s simultanim tolmačenjem v 24 jezikov. Tretje 

zasedanje je potekalo v štirih državah članicah: forum 1 v Dublinu na Inštitutu za mednarodne in 

evropske zadeve in Dublinskem gradu, forum 2 na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, 

forum 3 na Evropski akademiji v Natolinu in Palači kulture in znanosti v Varšavi ter forum 4 v 

Maastrichtu v tamkajšnjem razstavnem in konferenčnem centru, kjer ga je gostil Studio Europa 

Maastricht v sodelovanju z Univerzo v Maastrichtu in Evropskim inštitutom za javno upravo.  

Prvo zasedanje je bilo predvsem uvodne narave in namenjeno oblikovanju vizije ter določitvi dnevnega 

reda in tem, ki se jim želijo državljani in državljanke posvetiti. Na drugem zasedanju so se državljani in 

državljanke v te teme poglobili in pripravili smernice, tretje zasedanje pa je bilo namenjeno pripravi 

zaključkov za plenarno skupščino Konference in priporočil institucijam Unije za nadaljnje ukrepe. 

  

https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218603
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
https://multimedia.europarl.europa.eu/video/v_I218604
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3. Glavni rezultati zasedanja: priporočila, ki jih je sprejel forum (za obravnavo na plenarni 

skupščini) 

Tematsko področje 1: Delati v Evropi  

Podpodročje 1.1 Trg dela 
 

1. Priporočamo uvedbo minimalne plače, da se zagotovi podobna kakovost življenja v vseh državah 
članicah. Cenimo obstoječa prizadevanja iz direktive EU COM(2020) 682 za standardizacijo načina 
življenja. Minimalna plača mora zagotoviti minimalni neto dohodek, da se doseže eden od bistvenih 
ciljev, in sicer da bi vsi, ki potrebujejo pomoč, imeli na razpolago več denarja. V minimalni plači bi 
morali biti upoštevani naslednji vidiki:  

● EU bi morala zagotoviti učinkovito izvajanje, saj se zaščita delavcev trenutno še ne uporablja 
ustrezno v vseh državah članicah;  

● posebno pozornost bi bilo treba nameniti spremljanju, kot tudi sledenju izboljšanja 
življenjskega standarda; 

● v minimalni plači mora biti upoštevana kupna moč v različnih državah. Za prilagoditev 
spreminjajočim se življenjskim stroškom (npr. zaradi inflacije) je potreben reden cikel 
pregledov. 

 
To priporočamo, ker minimalna plača krepi socialno pravičnost na trgu dela in izboljšuje konkretne 
življenjske pogoje zaposlenih v vseh državah članicah. To je zlasti pomembno v okviru hitro 
spreminjajočega se delovnega okolja, npr. zaradi digitalizacije. 
  
 

2. Zakonodaja EU na tem področju sicer že obstaja (direktiva EU 2003/88/ES o delovnem času), toda 
ne zadostuje za zagotovitev zdravega ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Za začetek 
priporočamo pregled obstoječega okvira, da se ugotovi, ali je ustrezen glede na trenutne razmere. 
EU bi nato morala vzpostaviti strožji mehanizem spremljanja, da bi zagotovila izvajanje v vseh 
državah članicah. Posebno pozornost je treba nameniti različnim sektorjem z različnimi stopnjami 
stresa in bremen, tako psiholoških kot fizičnih. Hkrati pa se drugi sektorji zanašajo na večjo prožnost 
svojih zaposlenih, da bi se prilagodili posebnim potrebam podjetij. 
 
To priporočamo, ker je boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja pomembno, saj krepi 
socialno kohezijo in prispeva k enakim konkurenčnim pogojem za zaposlene. Prav tako pozitivno vpliva 
na blaginjo posameznih zaposlenih. 
  
 
Podpodročje 1.2 Mladi in zaposlovanje 
 

3. Priporočamo uskladitev ravni vseh različnih izobraževalnih programov v EU s sprejemanjem 
nacionalnih vsebin. V skladu s tem priporočamo, da se dosežena izobrazba ovrednoti in vzajemno 
priznava v vseh državah članicah EU. 
 
To priporočamo, ker želimo olajšati mobilnost delovne sile v Evropi in zmanjšati upravno breme. 
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4. Priporočamo, da imajo učenci in dijaki (stari od 12 let naprej) vpogled v svoj prihodnji trg dela, tako 
da se jim omogoči več visokokakovostnih obiskov v profitnih in neprofitnih organizacijah, da se 
podrobneje seznanijo z njihovim delom. Predlagamo spodbujanje podjetij, da sprejmejo take obiske 
učencev in dijakov, tako da se jim dodelijo subvencije. Na oddaljenih območjih, kjer so priložnosti 
bolj omejene, morajo lokalne šole, vlade, organizacije in podjetja tesno sodelovati, da bi 
učinkovitost teh obiskov prišla do izraza.  
 
To priporočamo, ker želimo, da bi mladi pridobili vpogled v različne možnosti na trgu dela, da bi se 
znali bolje odločiti glede svojega študija in poklicne prihodnosti ter razumeli, kako pomembno je izbrati 
pravi študij. Poleg tega se bodo naučili odgovornosti in se začeli zavedati, da je trg dela treba 
spoštovati. Obenem bo taka izkušnja mladim pomagala pri vključevanju na trg dela, zato je koristna za 
obe strani. 
 
 

5. Priporočamo, da se urjenje mehkih veščin vključi v vse predmete, ki se poučujejo v šolah. Mehke 
veščine pomenijo: prisluhniti drug drugemu, spodbujati dialog, odpornost, razumevanje, spoštovati 
in ceniti druge, kritično razmišljanje, samostojno učenje, ohranjanje radovednosti in usmerjenost v 
rezultate. Učiteljice in učitelje bi bilo treba usposobiti za poučevanje teh znanj in spretnosti s tesnim 
sodelovanjem s socialnimi delavci in/ali psihologi. To bi bilo mogoče doseči tudi z organizacijo 
programov izmenjav za učence in dijake med različnimi šolami, organizacijo udeležbe na športnih in 
kulturnih dogodkih med šolami itd. 
 
To priporočamo, ker so mehke veščine osnovna znanja in spretnosti, ki so v digitalni dobi izgubljena in 
so nujno potrebna v nadaljnjem življenju mladih. Zato poudarjamo, da jih je treba vključiti v učni načrt, 
saj bodo mladim pomagale pri tem, da postanejo bolj odporni, kot tudi pri preprečevanju in 
premagovanju duševnih težav, ki bi jih lahko imeli v prihodnosti. Socialne veščine krepijo medčloveške 
odnose in tako pomagajo ljudem, da najdejo svoje mesto v družbi.  
  
 

6. Priporočamo, da so načrti za ukrepanje v primeru resne krize (npr. zdravstvene krize, vojne itd.) 
dobro pripravljeni in da vsebujejo podrobne scenarije, obenem pa zasnovani tako, da se jih lahko 
izvaja na prožen način, da bi čim bolj zmanjšali vpliv na mlade pri njihovem študiju in poklicnem 
usposabljanju, na njihovo duševno zdravje itd. Takšni vplivi bi lahko bili: višji stroški študija ali 
usposabljanja, obvezno podaljšanje študija, pripravništva, ki jih ni bilo mogoče izvesti, ali povečanje 
težav z duševnim zdravjem. Pripraviti je treba scenarije, ki bodo čim bolj zmanjšali vpliv na mlade in 
njihov prehod na trg dela. 
 
To priporočamo, ker je položaj mladih v času krize zelo ranljiv.  
 

Podpodročje 1.3 Digitalizacija na delovnem mestu 
 

7. Priporočamo, da EU uvede ali okrepi obstoječo zakonodajo, ki ureja tako imenovane „pametne 
oblike dela“ [= delo prek spleta in na daljavo, npr. delo od doma ali delo na drugi lokaciji prek spleta]. 
Poleg tega priporočamo, da EU sprejme zakonodajo za spodbujanje podjetij k družbeni odgovornosti 
in ohranjanju visokokakovostnih „pametnih delovnih mest“ v EU. Te spodbude so lahko finančne 
in/ali koristne za ugled podjetij ter morajo upoštevati obstoječa mednarodno priznana okoljska in 
socialna merila ter merila v zvezi z upravljanjem. V ta namen bi morala EU ustanoviti delovno 
skupino, sestavljeno iz strokovnjakinj in strokovnjakov iz vseh zainteresiranih deležnikov, da bi 
preučila in okrepila tako zakonodajo. 
 
To priporočamo, ker moramo spodbujati visokokakovostna „pametna delovna mesta“ in preprečiti 
njihovo selitev v stroškovno ugodnejše države, ki niso članice EU. Pandemija COVID-19 in svetovni 
gospodarski trendi povečujejo nujnost zaščite delovnih mest v EU in urejanja „pametnih oblik dela“. 
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8. Priporočamo, naj EU vsem svojim državljankam in državljanom zagotovi pravico do digitalnega 

usposabljanja. Zlasti bi se lahko digitalna znanja in spretnosti mladih okrepili z uvedbo certificiranja 
EU v šolah, s katerim bi jih pripravili na trg dela v prihodnosti. Priporočamo tudi posebno 
usposabljanje na ravni EU za preusposabljanje in izpopolnjevanje delavk in delavcev, da bi ostali 
konkurenčni na trgu dela. Nazadnje priporočamo, da EU poveča ozaveščenost o obstoječih digitalnih 
platformah, ki povezujejo ljudi z delodajalci in jim pomagajo najti zaposlitev v EU, npr. EURES. 
 
To priporočamo, ker so certificirana digitalna znanja in spretnosti bistvenega pomena za vstop ljudi na 
trg dela ter za preusposabljanje in ohranjanje konkurenčnosti delavcev.  
 
 
Tematsko področje 2: Gospodarstvo za prihodnost 
 

Podpodročje 2.1 Inovacije in evropska konkurenčnost 
 

9. Priporočamo, da EU ustvari priložnosti za različne subjekte (univerze, družbe, raziskovalne inštitute 
itd.), da bodo lahko vlagali v raziskave in inovacije, katerih cilj je razvoj:  

● novih materialov, ki naj bi se uporabljali kot bolj trajnostne in biotsko raznovrstne 
alternative tistim, ki se trenutno uporabljajo, 

● inovativnih uporab obstoječih materialov (ki temeljijo tudi na recikliranju in najsodobnejših 
tehnikah z najmanjšim okoljskim odtisom).  

Priporočamo, da to postane stalna in dolgoročna zaveza EU (vsaj do leta 2050).  
 
To priporočamo, ker živimo na planetu z omejenimi viri. Če želimo imeti prihodnost, moramo zaščititi 
podnebje in poiskati našemu planetu prijazne alternative. Prav tako želimo, da bi EU prevzela vodilno 
vlogo na tem področju z močno konkurenčno prednostjo na mednarodnem prizorišču. Namen 
priporočila je doseči inovativne rezultate, ki se lahko široko uporabljajo in izvajajo na različnih 
področjih in v različnih državah. To priporočilo bi prav tako pozitivno vplivalo na gospodarstvo in trg 
dela, saj bi se ustvarile nove zaposlitvene možnosti na področju trajnostnih inovacij. Lahko bi 
prispevalo k boju proti socialnim krivicam, saj bi se sedanja, izkoriščevalska proizvodna sredstva 
nadomestila z novimi, bolj etičnimi. 
 
 

10. Priporočamo, da EU sprejme dolgoročno in stalno zavezo, da bo v veliki meri povečala svoj delež 
energije iz trajnostnih virov z uporabo različnih obnovljivih virov z najmanjšim okoljskim odtisom 
(na podlagi celovite ocene življenjskega cikla). Poleg tega bi EU morala vlagati v izboljšanje in 
vzdrževanje kakovosti električne infrastrukture in električnega omrežja. Priporočamo tudi, da se 
dostop do energije in cenovna dostopnost energije priznata kot temeljna pravica državljank in 
državljanov.  
 
To priporočamo, ker: 

● bi z diverzifikacijo virov energije (vključno s sončno energijo, vetrno energijo, vodikom, morsko 
vodo ali kakršnimi koli prihodnjimi trajnostnimi metodami) EU postala bolj energetsko 
neodvisna, 

● bi to znižalo stroške električne energije za državljane in državljanke EU,  
● bi se tako ustvarjala delovna mesta in prestrukturiral trg energije (zlasti v regijah, ki so bile 

doslej odvisne od fosilnih goriv), 
● bi to lahko spodbudilo znanstveni razvoj inovativnih tehnik pridobivanja energije, 
● kakovost električne infrastrukture in električnega omrežja je enako pomembna kot viri 

energije, saj omogoča nemoteno, učinkovito ter cenovno dostopno distribucijo in prevoz 
energije.  
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11. Priporočamo, da EU dejavno spodbuja okolju prijaznejše proizvodne procese s subvencioniranjem 
ali drugačnim nagrajevanjem podjetij, ki vlagajo v zniževanje okoljskih stroškov svoje proizvodnje. 
Poleg tega si moramo prizadevati za obnovo postindustrijskih območij in vzpostavitev zaščitenih 
zelenih con okoli obstoječih območij. Od podjetij bi bilo treba zahtevati, da ta prizadevanja vsaj 
delno financirajo iz lastnega žepa.   
 
To priporočamo, ker so proizvodni procesi pomemben element v dobavni verigi. Če bi postali okolju 
prijaznejši, bi to lahko močno zmanjšalo naš vpliv na podnebje. Menimo, da bi morala biti podjetja in 
industrija odgovorna za način proizvodnje svojih izdelkov (vključno z ukrepi za ponovno kultivacijo in 
varstvo okolja). Z okolju prijaznejšimi proizvodnimi procesi se podjetja pripravijo tudi na prihodnost in 
postanejo odpornejša (kar varuje delovna mesta).  
 

 

Podpodročje 2.2 Trajnostno gospodarstvo/Podpodročje 2.3 Obdavčitev 
 

12. Priporočamo opustitev plastičnih posod in splošno uporabo posod, ki jih je mogoče ponovno 
uporabiti. Potrošniki in podjetja bi morali imeti spodbude, da nakup blaga v razsutem stanju („en 
vrac“ v francoščini ali „sfuso“ v italijanščini) za potrošnika ne bo dražji od pakiranega blaga. Podjetja, 
ki prispevajo k temu prehodu, bi morala imeti davčne ugodnosti, podjetja, ki ne, pa bi morala 
plačevati več davkov. Proizvodi, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti, bi morali biti primerni za 
recikliranje in/ali biti biorazgradljivi. Potrebna je javna ali nadzorna institucija, ki bo vse spremljala, 
določila pravila in jih delila z vsemi. Priporoča se, da se o teh ukrepih – tudi prek družbenih medijev 
– izobražuje in obvešča tako podjetja kot potrošnike, da bi dolgoročno spremenili svoje vedenje. 
Podjetja bi bilo treba spodbujati in jim pomagati pri iskanju najboljših rešitev glede tega, kako 
ravnati z lastnimi odpadki (na primer gradbena podjetja).   
 
To priporočamo, ker moramo biti vsi odgovorni za svoja dejanja. Zato moramo ponovno razmisliti o 
vseh proizvodnih procesih. Recikliranje ne more biti edini odgovor, ker je zanj potrebnih veliko virov 
(voda, energija). Zato predlagamo trženje blaga v razsutem stanju. Recikliranje bi bilo treba uporabljati 
le za materiale, ki jih je mogoče enostavno reciklirati. In na finskem primeru smo videli, da je mogoče 
reciklirati zelo velik del materialov.   
  
 

13. Priporočamo enaka fiskalna pravila za vso Evropo in uskladitev fiskalne politike po vsej EU. Davčna 
harmonizacija bi morala posameznim državam članicam omogočiti manevrski prostor, da določijo 
lastna davčna pravila, vendar še vedno preprečujejo davčne utaje. S tem se bodo odpravile škodljive 
davčne prakse in davčna konkurenca. Davki bi se morali nanašati na trgovinske posle v kraju, kjer 
se izvajajo. Kadar podjetje prodaja v neki državi, mora plačati davke v tej isti državi. Namen teh 
novih pravil bi bil preprečiti selitev proizvodnje in zagotoviti, da posli in proizvodnja potekajo med 
evropskimi državami.   
 
To priporočamo, da se zaščitijo in razvijejo delovna mesta, gospodarske dejavnosti v Evropi in enakost 
med državami članicami. Ta pravila bodo prinesla skupno razumevanje fiskalnega sistema v Evropi. 
Njihov namen je odpraviti absurdni monopolni položaj velikih podjetij, ki ne plačujejo dovolj davkov v 
primerjavi z manjšimi podjetji. Prav tako bodo prinašala denar tam, kjer se bodo izvajale komercialne 
dejavnosti. 
  
 

14. Priporočamo odpravo sistema načrtovane zastarelosti vseh elektronskih naprav. Spremembe bi se 
morale zgoditi tako na individualni kot na komercialni ravni, da bi zagotovili dolgoročno lastništvo, 
popravilo in nadgradnjo. Priporočamo spodbujanje predelanih naprav. Z zakonsko ureditvijo bi se 
podjetjem naložila obveznost zagotavljanja pravice do popravila, vključno z nadgradnjami in 
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posodobitvami programske opreme, ter dolgoročna obveznost recikliranja vseh naprav. Priporoča 
se tudi, da vsako podjetje uporablja standardizirane priključke. 
 
To priporočamo, ker v sodobnem svetu izdelki običajno trajajo dve leti, želimo pa, da bi imeli precej 
daljšo življenjsko dobo, in sicer približno 10 let. Ta predlog bo pozitivno vplival na podnebne 
spremembe in ekologijo. Prav tako bo znižal stroške za potrošnike ter zmanjšal potrošništvo.  
  
 

15. Priporočamo, da se s pomočjo izobraževanja vsem omogoči, da se seznanijo z našim okoljem in 
njegovo povezavo z zdravjem posameznika. Izobraževalni tečaji bodo vsem pomagali opredeliti 
svoje osebne strategije za vključevanje teh tem v njihovo življenje. Tako izobraževanje bi se moralo 
začeti v šoli s posebnimi šolskimi predmeti, ki bi obravnavali vsa ekološka vprašanja, nadaljevati pa 
bi se moralo skozi vse naše življenje (na primer na delovnem mestu). To bo prispevalo k zmanjšanju 
odpadkov ter varstvu okolja in zdravja ljudi. Tako izobraževanje bo spodbujalo lokalno porabo 
zdravih in nepredelanih proizvodov, ki izvirajo od lokalnih proizvajalcev. Tisti, ki ne bodo ukrepali 
za zmanjšanje količine odpadkov, se bodo morali udeležiti brezplačnega usposabljanja na to temo. 
Da bi omogočili to prilagoditev življenjskega sloga, morajo biti cene poštene za proizvajalce in 
potrošnike. Zato predlagamo, da se malim, lokalnim in okolju prijaznim proizvajalcem omogočijo 
davčne oprostitve. 
 
To priporočamo, ker menimo, da številni ljudje še niso zaskrbljeni zaradi teh vprašanj. Zato je 
izobraževanje v zvezi s tem potrebno za vse. Poleg tega so lokalni in zdravi proizvodi za mnoge običajno 
predragi. Zagotoviti moramo, da bodo lokalno proizvedeni proizvodi širše dostopni vsem.  
 

 

Podpodročje 2.4. Kmetijstvo/Podpodročje 2.5. Digitalna infrastruktura  
 

16. Priporočamo uvedbo skupnega evropskega enostavno razumljivega sistema označevanja za 
potrošniške in hranilne proizvode (informacije bi vsebovale alergene, državo izvora itd.), 
preglednost v zvezi s potekajočimi postopki odobritve, digitalizacijo informacij o proizvodih s 
standardizirano evropsko aplikacijo, ki bi omogočila uporabnikom prijaznejši dostop in zagotovila 
dodatne informacije o proizvodih in proizvodni verigi. Vidimo tudi potrebo po resnično neodvisnem 
organu, ki bi urejal živilske standarde po vsej EU in imel zakonodajne pristojnosti, da bi lahko nalagal 
sankcije. 
 
To priporočamo, ker bi morali vsi državljani in državljanke EU pričakovati enak standard hrane. 
Neoporečnost živil je nujna za zagotovitev varnosti državljank in državljanov. Ta priporočila so bila 
pripravljena za izboljšanje spremljanja odobritev in preglednosti proizvodnje živil na usklajen način. 
  
 

17. Priporočamo, da infrastruktura postane državna dobrina za preprečevanje porasta 
telekomunikacijskih monopolov in monopolov na področju internetnih storitev. Dostop do 
interneta bi moral biti pravica, prednostna naloga pa bi morala biti pripeljati internetno povezavo 
na „bele lise“ (območja brez dostopa do interneta). Otroci in družine so prednostna naloga pri 
dostopu do interneta in strojne opreme, zlasti v smislu izobraževanja in še toliko bolj v času 
pandemije. Potrebna je pobuda za podporo delu na daljavo, kot so pisarniški prostori z dostopom 
do zanesljive in hitre internetne povezave ter digitalnega usposabljanja. 
 
To priporočamo, ker moramo zagotoviti, da se digitalna preobrazba izvede na pravičen način. Dostop 
do interneta je temeljnega pomena za demokracijo in je pravica vseh evropskih državljank in 
državljanov. 
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18. Priporočamo spoštovanje lokalnih žuželk in njihovo zaščito pred invazivnimi vrstami. Predlagamo 

tudi spodbujanje in zagovarjanje zahteve, da novi gradbeni projekti vključujejo tudi obvezne zelene 
površine. Pozivamo k uvedbi biotske raznovrstnosti kot obveznega predmeta v šolah prek šolskih 
dejavnosti, npr. praktičnih dejavnosti. Pomembno je izboljšati ozaveščenosti o biotski 
raznovrstnosti, pri čemer si lahko pomagamo z uporabo medijskih kampanj in spodbujanjem 
„tekmovanj“ po vsej EU (tekmovanja na lokalni ravni). Priporočamo, da se v vseh državah članicah 
EU določijo zavezujoči nacionalni cilji za ponovno pogozdovanje avtohtonih dreves in lokalnega 
rastlinstva. 
 
To priporočamo, ker je biotska raznovrstnost ključnega pomena za okolje, kakovost življenja in boj 
proti podnebnim spremembam. 
  
 
Tematsko področje 3: Pravična družba 
 

Podpodročje 3.1 Socialna varnost 
 

19. Priporočamo spodbujanje socialnih politik in enakosti pravic, vključno z zdravjem, ki so usklajene za 
celotno EU, pri čemer je treba upoštevati dogovorjene predpise in minimalne zahteve na celotnem 
ozemlju.   
 
To priporočamo, ker med državami članicami obstajajo velike razlike glede socialnih politik, ki jih je 
treba zmanjšati, da bi dosegli dostojno življenje za vse državljane in državljanke ter zagotovili oskrbo 
in podporo, ki ju potrebujejo ranljive osebe iz različnih razlogov (zdravje, starost, spolna usmerjenost 
itd.). 
 
 

20. Priporočamo spodbujanje raziskav na socialnem področju in področju zdravja v EU v skladu s 
prednostnimi področji, za katere se šteje, da so v javnem interesu in o katerih se dogovorijo države 
članice, ter zagotavljanje ustreznega financiranja. Okrepiti moramo sodelovanje na različnih 
strokovnih področjih med državami, kot tudi med študijskimi centri (univerzami itd.).  
 
To priporočamo, ker obstaja veliko področij, na katerih moramo izboljšati in poglobiti svoje znanje. 
Izkušnje s pandemijo nam kažejo, da so raziskave bistvenega pomena za izboljšanje življenja in da je 
javno-zasebno in medvladno sodelovanje bistvenega pomena, potrebna pa je tudi finančna podpora.  
  

 
21. Priporočamo povečanje pristojnosti EU na področju socialnih politik za uskladitev in določitev 

minimalnih pravil in pokojninskih prejemkov po vsej EU na podlagi temeljite diagnoze. Minimalna 
pokojnina mora biti nad pragom revščine v državi. Upokojitvena starost bi se morala razlikovati 
glede na kategorije poklicev, pri čemer bi duševno in telesno zahtevni poklici omogočali predčasno 
upokojitev. Hkrati je treba zagotoviti pravico do dela starejšim, ki želijo prostovoljno še naprej 
delati.  
 
To priporočamo, ker se pričakovana življenjska doba podaljšuje, rodnost pa pada. Evropsko 
prebivalstvo se stara, zato moramo sprejeti dodatne ukrepe, da bi preprečili tveganje marginalizacije 
starejših in jim zagotovili dostojno življenje.  
 
 

22. Priporočamo sklop dogovorjenih ukrepov za spodbujanje povečanja stopnje rodnosti in 
zagotavljanje ustreznega varstva za otroke. Ti ukrepi med drugim vključujejo cenovno ugodno in 
dostopno varstvo za otroke (na delovnem mestu, čez noč, znižanje DDV na otroško opremo), 



  

  
Forum 1, 3. zasedanje - 11 

 

Evropski državljanski forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“ 

nastanitev, stabilno delo, podporo materinstvu, posebno podporo in zaščito zaposlitve za mlade in 
starše ter podporo materam in očetom pri dostopu do znanja ob vrnitvi na delo.  
 
To priporočamo, ker v EU izstopa nizka rodnost, kar še dodatno prispeva k staranju evropskega 
prebivalstva, zato je treba v zvezi s tem sprejeti takojšnje ukrepe. Cilj predlaganega sklopa ukrepov je 
zagotoviti stabilnost za mlade družine, ki je potrebna za skrb za otroke.  
  
 

23. Priporočamo, da se zagotovi socialno in zdravstveno varstvo starejših na domu in v domovih za 
nego. Poleg tega je treba izboljšati podporo tistim, ki skrbijo za starejše (sorodnike).  
 
To priporočamo, ker se pričakovana življenjska doba podaljšuje, rodnost pa pada, kar pomeni, da se 
evropsko prebivalstvo stara, zato moramo sprejeti dodatne ukrepe, da bi preprečili tveganje 
marginalizacije starejših in jim zagotovili dostojno življenje. 
 
 

24. Priporočamo, da EU podpre paliativno oskrbo in pomoč pri smrti [evtanazija] v skladu s konkretnimi 
pravili in predpisi. 
 
To priporočamo, ker bi se tako zmanjšala bolečina bolnikov in družin ter zagotovil dostojen konec 
življenja. 
 
 
Podpodročje 3.2 Enake pravice 
 

25. Priporočamo, da EU podpre ciljno usmerjen dostop državljank in državljanov do dostojnih socialnih 
stanovanj v skladu z njihovimi specifičnimi potrebami. Finančna prizadevanja bi si morali deliti 
zasebni financerji, najemodajalci, upravičenci do stanovanj, vlade držav članic na centralni in lokalni 
ravni ter Evropska unija. Cilj tega bi moral biti olajšati gradnjo novih/obnovo obstoječih socialnih 
stanovanj, vključno prek zadrug, najema in nakupa. Podporo bi bilo treba dodeliti na podlagi jasnih 
meril (npr. največja površina/osebo, ki bo subvencionirana, dohodki upravičencev itd.). 
 
To priporočamo, ker bi boljši dostop do stanovanj državljankam in državljanom EU zagotovil dejanske 
enake pravice. Prav tako bi pripomogel k zmanjšanju socialnih napetosti. Medtem ko je EU v glavnem 
pozvana, naj nadzoruje podporni mehanizem, bi morali nacionalni in lokalni organi dejavneje reševati 
stanovanjske težave. 
 
 

26. Priporočamo, da EU izboljša urejanje in enotno izvajanje podpornih ukrepov za družine z otroki v 
vseh državah članicah. Med temi ukrepi so: podaljšanje trajanja starševskega dopusta ter povišanje 
pomoči ob rojstvu otroka in otroškega dodatka.  
 
To priporočamo, ker menimo, da bi ukrepi ublažili demografski problem, s katerim se sooča EU. Prav 
tako bi izboljšali enakost spolov med starši. 
  
 

27. Priporočamo, da EU sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bodo vse družine uživale enake 
družinske pravice v vseh državah članicah. Te pravice vključujejo pravico do sklenitve zakonske 
zveze in posvojitve. 
 
To priporočamo, ker menimo, da bi morali vsi državljani in državljanke EU uživati enake pravice, 
vključno z družinskimi pravicami. Družina je osnovna oblika družbene organizacije. Srečna družina 
prispeva k zdravi družbi. Namen tega priporočila je zagotoviti, da vsi državljani in državljanke uživajo 
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družinske pravice ne glede na spol, starost odrasle osebe, etnično pripadnost ali fizično zdravstveno 
stanje. 
 
 
Podpodročje 3.3 Pravičnost/Podpodročje 3.4 Dostop do športnih dejavnosti 
 

28. Priporočamo, da se strategija EU za enakost spolov za obdobje 2020–2025 odločno prednostno 
obravnava in spodbuja kot nujna zadeva, ki jo morajo države članice učinkovito obravnavati. EU bi 
morala (a) opredeliti kazalnike (tj. odnos, razlike v plačah, zaposlovanje, vodstvo itd.), letno 
spremljati strategijo in zagotavljati preglednost dosežkov; ter (b) imenovati varuha oziroma 
varuhinjo človekovih pravic, da pridobi povratne informacije neposredno od državljank in 
državljanov. 
 
To priporočamo, ker menimo, da enakost spolov še zdaleč ni takšna, kot bi si je želeli v EU. Enakost 
spolov in državljanske pravice bi morale biti usklajene na evropski ravni, da bi jih dosegli v vseh državah 
in ne le v tistih z odločnejšim pristopom k tej temi. Cenimo prisotnost in prispevek žensk na vodilnih 
položajih in v vseh vrstah poklicev, saj to zagotavlja raznoliko in izpolnjujočo EU. Ženske so v številnih 
situacijah prikrajšane (tudi če imajo dobro/visoko izobrazbo ali druge privilegije), zato je takšna 
strategija zelo potrebna. 
  
 

29. Priporočamo, da EU spodbuja in promovira šport in telesno dejavnost v vseh državah članicah zaradi 
njunih koristi za zdravje. Šport in telesno dejavnost bi bilo treba vključiti v politike na področju 
socialnih zadev, telesnega in duševnega zdravja, izobraževanja in dela (tj. spodbujati predpisovanje 
športa in/ali telesne dejavnosti s strani zdravnikov, kar bi nato omogočalo dostop do športnih 
objektov, 1 uro tedenskega delovnega časa nameniti telesni dejavnosti itd.). 
 
To priporočamo, ker gre za dolgoročno naložbo. Z vlaganjem v šport in telesno dejavnost se 
zmanjšujejo stroški in obremenitev zdravstvenih storitev. Šport in telesna dejavnost kot zdravstveni 
ukrep bi na primer skrajšala obdobja zdravljenja in povečala njegovo učinkovitost. To se že uspešno 
izvaja v nekaterih državah, kot je Nemčija. S športom se ustvarjajo vrednote, kot so predanost, 
prizadevanje, spoštovanje do sebe in drugih ali druženje. Sedeči življenjski slog je zdaj pogostejši kot 
pri prejšnjih generacijah, med drugim zaradi več pisarniških delovnih mest in/ali spremenjenih navad 
v prostem času. 
  
 

30. Priporočamo, da EU vsako državo članico obveže k določitvi minimalne plače, ki bi bila vezana na 
življenjske stroške v tej državi in bi se štela za pravično plačo, ki omogoča minimalne življenjske 
pogoje nad pragom revščine. Vsaka država članica bi to morala spremljati.  
 
To priporočamo, ker ni pravično, da se ljudje s težavo prebijejo čez mesec, kljub temu da delajo. 
Pravične plače bi morale prispevati h kakovosti življenja na družbeni ravni. Nepravične plače pomenijo 
visoke stroške za državo (varnost, izogibanje davkom, višji socialni stroški itd.). 
  
 

31. Priporočamo davčno harmonizacijo v državah članicah EU (da bi se izognili davčnim oazam v EU in 
se osredotočili na selitev proizvodnje znotraj Evrope) ter davčno spodbudo za odvračanje od selitve 
delovnih mest v države zunaj Evrope. 
 
To priporočamo, ker smo zaskrbljeni zaradi posledic selitve delovnih mest v države zunaj Evrope in ker 
bi to preprečilo davčno konkurenco med državami članicami EU. 
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Tematsko področje 4: Izobraževati se v Evropi 
 

Podpodročje 4.1 Evropska identiteta/Podpodročje 4.2 Digitalno izobraževanje 
 

32. Priporočamo spodbujanje večjezičnosti od zgodnjega otroštva, na primer že v vrtcu. Od osnovne 
šole naprej bi moralo biti obvezno, da otroci dosežejo stopnjo C1 v drugem aktivnem jeziku EU, ki ni 
njihov materni jezik.  
 
To priporočamo, ker je večjezičnost orodje za povezovanje ljudi in most do drugih kultur, saj omogoča 
večjo dostopnost drugih držav in njihovih kultur. Poleg tega krepi evropsko identiteto in medkulturno 
izmenjavo. Pomembno je seznaniti se z drugimi kulturami v okviru Evropske unije. Zato bi sposobnost 
komuniciranja v dveh jezikih na višji stopnji pripomogla k oblikovanju skupne evropske identitete in 
boljšemu razumevanju drugih evropskih kultur. EU mora zagotoviti, da med njo in izobraževalnimi 
ustanovami obstaja tesno sodelovanje, ki bo prineslo dobre učne izide. Poleg tega je potreben 
namenski program (npr. digitalne platforme, razširjen program Erasmus+ itd.) izključno za spodbujanje 
večjezičnosti. Pri tem so lahko zgled obstoječe Evropske šole. EU bi morala ustanoviti več takih šol in 
jih aktivno spodbujati. 
  
 

33. Priporočamo, da EU spodbuja večjo ozaveščenost o nevarnostih interneta in digitalizacije med 
mladimi z uvedbo obveznega predmeta v osnovni šoli. EU bi morala oblikovati orodja in vzpostaviti 
skupne učne prostore, ki bi mladim omogočili skupno učenje.  
 
To priporočamo, ker obstoječe pobude ali programi na tem področju ne zadoščajo. Poleg tega številni 
evropski državljani in državljanke ne poznajo obstoječih pobud EU na teh področjih. Otroci se 
nevarnosti interneta ne zavedajo dovolj, zato bi morali storiti veliko več za ozaveščanje mlajše 
generacije. 
 
 

34. Priporočamo, da si EU prizadeva za večjo dostopnost tehnologije starejši generaciji s podpiranjem 
programov in pobud, na primer v obliki tečajev, prilagojenih njenim potrebam. EU bi morala 
zagotoviti pravico do uporabe digitalne tehnologije tistim, ki to želijo, in predlagati druge možnosti 
za tiste, ki tega ne želijo.   
 
To priporočamo, ker bi morala EU zagotoviti, da lahko starejši sodelujejo v digitalnem svetu in da nihče 
ni diskriminiran. Treba bi bilo uvesti poenostavljena orodja za generacije, ki imajo manj izkušenj z 
uporabo nekaterih tehnologij, ter jih tako vključiti v današnji svet. Priporočamo, da se obstoječe 
pobude bolje spodbujajo, da bi bili državljani in državljanke z njimi bolje seznanjeni. EU pri uporabi 
računalniških orodij ne bi smela diskriminirati starejših generacij. (To med drugim pomeni, da bi morali 
imeti državljani in državljanke možnost živeti, ne da bi bili dolžni uporabljati internetno omrežje.) EU 
bi morala organizirati in dati na voljo brezplačno stalno pomoč starejšim generacijam, s katero bi jim 
olajšala dostop do digitalnih orodij. 
 
 
Podpodročje 4.3 Kulturne izmenjave/Podpodročje 4.4 Okoljsko izobraževanje  
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35. Priporočamo, da EU vzpostavi platformo, na kateri bo za izobraževalne namene na voljo učno 
gradivo o podnebnih spremembah, trajnostnosti in okoljskih vprašanjih. Te informacije bi morale 
biti podprte z dejstvi, strokovno preverjene in prilagojene vsaki državi članici. Platforma: 

● bi morala vključevati gradivo za različne ciljne skupine, na primer za ljudi, ki živijo v mestnem 
ali podeželskem okolju, za vse starostne skupine in za vse ravni predhodnega znanja, 

● bi morala biti na voljo vsem državam članicam in biti enostavno dostopna, 
● bi morala pri izvajanju vključevati promocijski načrt, ki bi ga bilo treba uresničiti v 

sodelovanju z ustreznimi podjetji, 
● bi lahko bila na voljo skupaj s programom financiranja za podporo uporabi in udejanjanju 

informacij, ki so na njej. S temi sredstvi bi se morali podpirati tudi ogledi relevantnih 
primerov iz resničnega življenja na terenu.  
 

To priporočamo, ker ljudje vseh starosti potrebujejo dostop do z dejstvi podprtih informacij o tem, 
kako obravnavati podnebne spremembe, trajnostnost in okoljska vprašanja. Pomembne koncepte, kot 
je ekološki odtis, morajo razumeti vsi, še zlasti pa mladi, saj to, kar se naučimo kot otroci, uporabljamo 
vse življenje. Te teme so kompleksne, napačne informacije pa zelo razširjene. Potrebujemo zaupanja 
vreden vir in EU ima za to potrebno verodostojnost in sredstva. To je pomembno tudi zato, ker se ravni 
znanja in enostaven dostop do verodostojnih informacij med državami članicami razlikujejo. 
  
 

36. Priporočamo, da EU med prednostne naloge uvrsti prizadevanja, da bodo programi izmenjav 
dostopni vsem (vsem starostnim skupinam, državam članicam, ravnem izobrazbe in ljudem z 
različnimi finančnimi zmožnostmi), ter omogoči izmenjave ali prakse med sektorji, državami, 
izobraževalnimi ustanovami, mesti in podjetji. EU bi morala biti odgovorna za uvajanje, 
posredovanje in financiranje kulturnih in družbenih izmenjav po vsej EU, tako fizičnih kot digitalnih. 
EU mora aktivno spodbujati te pobude in se osredotočiti na ljudi, ki še niso seznanjeni s programi 
kulturnih in družbenih izmenjav. Konferenca o prihodnosti Evrope, v okviru katere so bili ljudje 
izbrani naključno, je odličen primer evropske izmenjave. Želimo več takih izmenjav, pa tudi pobud 
manjšega obsega ter izmenjav v športu in glasbi, (socialnih) praks itd. 
 
To priporočamo, ker je pomembno ustvariti občutek povezanosti in kohezije ter spodbujati strpnost 
do vseh naših čudovitih razlik/različnih perspektiv, pa tudi do razvoja individualnih znanj in spretnosti. 
Ta proces bo omogočil razvoj prijateljstev, medsebojnega razumevanja in kritičnega razmišljanja. 
Želimo spodbujati udeležbo vseh pripadnic in pripadnikov naših skupnosti, tudi tistih, ki doslej niso bili 
vključeni v take pobude. 
 

  
Podpodročje 4.5 Kakovost, financiranje in dostopnost izobraževanja/Podpodročje 4.6 Harmonizacija 
izobraževanja  
 

37. Priporočamo, da se vse države članice dogovorijo o certificiranem minimalnem učnem standardu za 
temeljne predmete ter ga uvedejo, in sicer z začetkom v osnovni šoli. S tem se bodo vsem 
državljankam in državljanom zagotovili enak dostop do standardnega kakovostnega izobraževanja 
ter pravičnost in enakost. 
 
To priporočamo, ker: 

● bi obstoj minimalnega standarda povečal zaupanje staršev, učiteljev in učencev v njihove 
izobraževalne sisteme, hkrati pa ohranil dovolj prostora za pobudo in raznolikost,  

● bi se z izvedbo našega priporočila okrepila skupna evropska identiteta ter povečal občutek 
povezanosti, enotnosti in pripadnosti,  

● bi izvedba tega priporočila spodbudila sodelovanje in izmenjave med šolami po vsej EU, kar bi 
izboljšalo odnose med učitelji in učenci ter znatno pripomoglo k programom izmenjav. 
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38. Priporočamo, da se angleščina poučuje v skladu z dokazljivim standardom kot temeljni predmet v 
šolah na primarni ravni v vseh državah članicah EU, da se bodo lahko evropski državljani in 
državljanke učinkoviteje sporazumevali.  
 
To priporočamo, ker: 

● bi to okrepilo enotnost in enakost, saj bi se državljani in državljanke lažje sporazumevali, ter 
podprlo močnejšo skupno evropsko identiteto, 

● bi to omogočilo širši, prožen in dostopnejši trg dela, saj bi državljani in državljanke pridobili 
večjo samozavest za delo in sporazumevanje v vseh drugih državah članicah, kar bi jim 
zagotovilo več osebnih in poklicnih priložnosti, 

● bi bilo mogoče z izvedbo tega priporočila v zelo kratkem času doseči skupno razumljeni 
evropski jezik, 

● uporaba skupnega jezika pospešuje izmenjavo informacij, kar bi koristilo sodelovanju in 
skupnemu odzivanju na krize, prispevalo k humanitarnim prizadevanjem ter zbližalo Evropo 
ter Evropejce in Evropejke. 

 
Tematsko področje 5: Etična in varna digitalna preobrazba 
 

Podpodročje 5.1 Demokratizacija digitalizacije/Podpodročje 5.2 Kibernetska varnost 
 

39. Priporočamo, da ima EU več pristojnosti za spopadanje z nezakonitimi vsebinami in kibernetsko 
kriminaliteto. Priporočamo okrepitev zmogljivosti Europola/Evropskega centra za boj proti 
kibernetski kriminaliteti, med drugim z:  

● okrepitvijo finančnih virov in delovne sile,  
● zagotavljanjem podobnih kazni v vsaki državi,  
● zagotavljanjem hitrega in učinkovitega izvrševanja. 

 
To priporočamo, da se zagotovi svoboda na internetu ter se kaznujejo diskriminacija, zloraba in 
nadlegovanje. Podpiramo zamisel o ustanovitvi evropskega javnega organa, saj regulacije spletnih 
platform ne želimo prepustiti zgolj zasebnim podjetjem. Spletne platforme morajo prevzeti 
odgovornost za vsebine, ki se razširjajo, zagotoviti pa hočemo, da njihovi interesi ne bodo na prvem 
mestu. Regulacija vsebin in pregon odgovornih oseb morata biti učinkovita in hitra, da imata tudi 
odvračalen učinek na storilce kaznivih dejanj. 
  

 
40. Priporočamo, da EU vlaga v visokokakovostno in inovativno digitalno infrastrukturo (kot je 

tehnologija 5G, razvita v Evropi), da se zagotovi avtonomija Evrope in prepreči odvisnost od drugih 
držav ali zasebnih podjetij. EU bi morala biti pozorna tudi na naložbe v manj razvite regije EU. 
 
To priporočamo, ker ima digitalna infrastruktura ključno vlogo v evropskem gospodarstvu in pri 
lajšanju vsakdanjega življenja v Evropi. Evropa zato potrebuje visokokakovostno digitalno 
infrastrukturo. Odvisnost od drugih lahko Evropo izpostavlja negativnim vplivom zasebnih podjetij ali 
tujih držav. Evropa bi zato morala vlagati v digitalno infrastrukturo ter s tem povečati svojo 
avtonomijo. Pomembno je zagotoviti tudi digitalno vključenost, tako da naložbe prejmejo digitalno 
manj razvite regije.  
 
 

41. Priporočamo, da EU spodbuja izobraževanje o lažnih novicah, dezinformacijah in spletni varnosti v 
vseh evropskih šolah. Opirati bi se morala na primere dobrih praks iz vse EU. EU bi morala ustanoviti 
organizacijo, izrecno zadolženo za spodbujanje tega dela in izdajanje priporočil izobraževalnim 
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sistemom. Spodbujati bi morala tudi neformalno izobraževanje ter inovativne in ustvarjalne tehnike 
poučevanja (npr. participativne igre). 
 
To priporočamo, ker je uvedba šolskega pouka o spletni varnosti in pismenosti na področju digitalne 
varnosti (spoprijemanje s spletnimi prevarami, neresničnimi informacijami itd.) pomembna za to, da 
se vsem zagotovijo orodja za zaščito pred spletnimi grožnjami. Pomembno se je osredotočiti na mlajšo 
generacijo, ki je zelo izpostavljena spletnim grožnjam. Šole lahko dobre prakse spodbujajo tudi prek 
dialoga s starši. Tak pouk lahko poteka po zgledu dobrih praks iz vse Evrope (npr. po zgledu Finske), 
hkrati pa se lahko prilagodi potrebam posamezne države. 
 
 
Podpodročje 5.3 Varstvo podatkov 
 

42. Priporočamo, da se nadalje omeji zloraba podatkov s strani „podatkovnih velikanov“ z boljšim 
izvrševanjem splošne uredbe o varstvu podatkov, oblikovanjem bolj standardiziranih mehanizmov 
po vsej EU in zagotavljanjem, da to upoštevajo tudi neevropska podjetja, ki poslujejo v EU. Za 
izboljšanje bi bila potrebna jasna in kratka razlaga pogojev uporabe, da se prepreči dvoumnost, 
zagotoviti bi bilo treba več informacij o tem, kako se bodo podatki uporabljali in kdo jih bo 
uporabljal, ter se pri tem izogniti privzeti privolitvi v ponovno uporabo in preprodajo podatkov. 
Zagotoviti bi bilo treba tudi, da se podatki na zahtevo državljana ali državljanke trajno izbrišejo. Prav 
tako bi bilo treba izboljšati izvrševanje dosledne skladnosti v zvezi z oblikovanjem profilov 
posameznic in posameznikov na podlagi njihovih spletnih dejavnosti. Predlagamo dve vrsti sankcij: 
globo, sorazmerno s prometom družbe, ter omejitve poslovanja družbe. 
 
To priporočamo, ker trenutno obstaja zelo omejena preglednost glede tega, kateri podatki se zbirajo, 
kako se obdelujejo in komu se prodajajo. Nadalje moramo omejiti zlorabo moči s strani podatkovnih 
velikanov ter zagotoviti, da so državljani in državljanke ob privolitvi v obdelavo podatkov dobro 
obveščeni. 
  
 

43. Priporočamo ustanovitev neodvisne vseevropske agencije, ki bi morala jasno opredeliti vsiljivo 
ravnanje (npr. neželeno elektronsko pošto) ter oblikovati smernice in mehanizme za to, kako lahko 
državljani in državljanke zavrnejo privolitev in prekličejo podatke, zlasti od tretjih oseb. Agencija bi 
morala biti pooblaščena za odkrivanje in sankcioniranje goljufov in organizacij, ki ne bi izpolnjevale 
zahtev. Prizadevati bi si morala za zagotavljanje, da predpise EU spoštujejo tudi subjekti s sedežem 
zunaj EU, ki poslujejo v EU. Financirale bi jo institucije EU, sestavljal pa bi jo mešan svet neodvisnih 
organov (tj. strokovnjakov in strokovnjakinj iz univerz ter subjektov, ki zastopajo poklicni svet). 
Predsedstvo bi se menjavalo po načelu rotacije. Predlagamo dve vrsti sankcij: globo, sorazmerno s 
prometom družb, ter omejitve poslovanja družb. 
 
To priporočamo, ker ni osrednje agencije z močnimi pooblastili, ki bi lahko pomagala državljankam in 
državljanom, zlasti kadar imajo težave in potrebujejo pomoč, nasvet ali podporo. Ni jasnih in obveznih 
pravil, ki bi jih morala podjetja upoštevati, sankcije pa se za podjetja ne izvršujejo ali pa so 
zanemarljive.  
 
 

44. Priporočamo vzpostavitev sistema EU za potrjevanje, ki bi pregledno odražal skladnost s splošno 
uredbo o varstvu podatkov ter bi moral zagotavljati, da so informacije o varstvu podatkov 
predstavljene na dostopen, jasen in enostaven način. To potrdilo bi bilo obvezno ter vidno na 
spletiščih in platformah. Potrdilo bi moral izdati neodvisen izdajatelj na evropski ravni, ki po 
možnosti že obstaja ali se posebej v ta namen ustanovi ter ni povezan z nacionalnimi vladami ali 
zasebnim sektorjem. 
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To priporočamo, ker trenutno ni preglednosti ali pa je zelo malo preglednosti glede tega, kako dobro 
posamezno podjetje varuje podatke, ter ker uporabniki/stranke ne morejo sprejemati informiranih 
odločitev. 
 
  

 
45. Priporočamo, da se bolje pojasni splošna uredba o varstvu podatkov in izboljša komuniciranje v zvezi 

z njo, tako da se pripravi standardno besedilo o skladnosti s temi pravili v preprostem in jasnem 
jeziku, razumljivem za vse. V besedilu bi bilo treba predstaviti osrednje sporočilo in/ali temeljna 
načela. Postopek privolitve bi moral biti bolj vizualen (kot pri aplikaciji, ki vpraša za izrecno 
dovoljenje za dostop na telefonu). Pojasnitev bi morali spremljati informacijska kampanja (tudi na 
televiziji) ter obvezni tečaji (vsaj za tiste, ki delajo s podatki) in nasveti za tiste, ki potrebujejo pomoč. 
 
To priporočamo, ker je besedilo splošne uredbe o varstvu podatkov trenutno preveč nejasno in 
tehnično, količina informacij pa je težko obvladljiva in ni dostopna vsem. Komuniciranje tudi ni 
primerljivo v različnih državah in pogosto izključuje različne kohorte, predvsem starejše in nedigitalne 
generacije. 
 
 
Podpodročje 5.4 Zdrava digitalizacija 
 

46. Priporočamo, da EU problem „lažnih novic“ rešuje na dva načina: 
● zakonodaja za ponudnike družbenih medijev za uvedbo algoritmov strojnega učenja, ki 

lahko poudarijo verodostojnost informacij v družbenih medijih in novih medijih ter 
uporabnicam in uporabnikom zagotovijo vire preverjenih informacij. Priporočamo, da 
algoritme nadzorujejo strokovnjaki in strokovnjakinje, da se zagotovi njihovo dobro 
delovanje, 

● vzpostavitev digitalne platforme, ki ocenjuje informacije iz tradicionalnih medijev (npr. 
televizije, tiskanih medijev, radia) neodvisno od političnih in gospodarskih interesov ter 
državljane in državljanke seznanja s kakovostjo novic brez uporabe kakršne koli cenzure. 
Platforma bi morala biti odprta za javni nadzor in upoštevati najvišje standarde 
preglednosti, EU pa bi morala zagotoviti, da se namenska sredstva uporabijo za predvidene 
namene. 

 
To priporočamo, ker je treba obravnavati različne vrste medijev, in menimo, da bi lahko sankcije ali 
odstranitev vsebin privedle do cenzure ter omejile svobodo izražanja in svobodo tiska. Priporočamo, 
da pravilno delovanje algoritmov preverjajo in spremljajo strokovnjaki in strokovnjakinje. Priporočamo 
tudi, da naj bo platforma nepolitična in neodvisna, da se zagotovita preglednost in svoboda izražanja. 
Ker pa ni mogoče popolnoma odpraviti lažnih novic, bo zagotovitev teh orodij državljankam in 
državljanom pomagala zmanjšati njihove učinke v Evropi. 
  
 

47. Priporočamo, da EU izvede različne ukrepe za zagotovitev zdrave uporabe interneta. 
● EU mora odpraviti pomanjkanje infrastrukture in naprav, ki državljankam in državljanom 

preprečuje dostop do interneta.  
● Poleg tega priporočamo, da EU spodbuja države članice k izvajanju usposabljanja o internetu 

in z njim povezanih tveganjih za vse starostne skupine. To bi bilo mogoče z uvedbo učnih ur 
za otroke in mlade ter z oblikovanjem različnih programov in tečajev za odrasle in starejše. 
Vsebino teh učnih ur bi morala na evropski ravni določiti neodvisna strokovna skupina.  

● Zahtevamo tudi, da EU sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se ob digitalizaciji 
družbe ne zapostavlja starejših, ter zagotovi, da bodo bistvene storitve dostopne tudi 
osebno.  

● EU bi morala zagotoviti, da države članice namensko financiranje uporabijo za predvidene 
namene. 
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Evropski državljanski forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“ 

 
 
To priporočamo, ker v nekaterih krajih v Evropi primanjkuje infrastrukture in strojne opreme (npr. 
naprav) ter ker je treba povezavo zagotoviti pred izobraževanjem državljank in državljanov, saj imajo 
nekatere regije in profili omejen dostop do interneta. Priporočamo učne ure, da se okrepi digitalna 
pismenost otrok, in uvedbo drugih programov za pomoč starejšim generacijam pri digitalni preobrazbi 
ter sprejetje potrebnih ukrepov za zagotovitev, da digitalna preobrazba ne bo okrnila pravic starejšega 
prebivalstva. 
  
 

48. Priporočamo, da Evropska unija spodbuja izobraževanje državljank in državljanov v vseh državah 
članicah za boljše kritično razmišljanje, skepticizem in preverjanje dejstev, da bodo znali neodvisno 
oceniti, ali je informacija zaupanja vredna ali ne. Tako vzgojo bi bilo treba izvajati v osnovnem 
izobraževanju v obliki posebnih učnih ur, ponuditi pa bi jo bilo treba tudi v drugih javnih prostorih 
za državljane in državljanke vseh starosti, ki želijo izkoristiti to usposabljanje. EU bi morala 
zagotoviti, da države članice namensko financiranje uporabijo za predvidene namene. 
 
To priporočamo, ker menimo, da lažnih novic ni mogoče popolnoma odpraviti, zato bo to 
usposabljanje državljankam in državljanom pomagalo, da jih sami prepoznajo. S tem se bodo zmanjšali 
učinki lažnih novic na družbo ter državljane in državljanke. To bi posameznicam in posameznikom 
omogočilo tudi več samoiniciativnosti, namesto da se za pridobivanje zanesljivih informacij zanašajo 
zgolj na institucije.  
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Evropski državljanski forum 1: „Močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta / izobraževanje, kultura, mladina in šport / digitalna preobrazba“ 

Priloga I: Kako so se pripravljala priporočila? 

A. Pregled tretjega zasedanja  

 

· Dobrodošlica in predstavitev 
dnevnega reda 

· Prispevki s platforme 

· Pojasnitev ciljev in 

postopka · Preoblikovanje smernic v 

priporočila 

· Priprava glavnih sporočil 

za plenarno skupščino Konference 

· Državljani in državljanke berejo in 
prednostno razvrščajo 

smernice 

· Strokovnjaki in preverjevalci dejstev 
so 

· Povratne informacije drugih skupin 

in končno oblikovanje priporočil 

· Glasovanje o priporočilih 

· Zaključni nagovor 
· Končno oblikovanje glavnih sporočil 

· Državljani in državljanke začnejo 
preoblikovanje 

smernic v 

priporočila 

PLENARNA 
SKUPŠČINA 

ODPRTI FORUM 

FORUM 

ZASEDANJE 
PODSKUPINE 

— Povezovanje in priprave 

— Razvrstitev smernic po 
pomembnosti 
— Začetek preoblikovanja smernic 

— Preoblikovanje smernic v 

priporočila 

— Končno oblikovanje priporočil 

— Priprava glavnih sporočil 
za plenarno skupščino Konference 

— Glasovanje o priporočilih 

   

 

  

 

TRETJE ZASEDANJE 
 

                DAN 1                                 DAN 2                                  DAN 3 
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B. Shema za pripravo priporočil  
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2 KORAK – ZBIRANJE 
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C. Natančen postopek za pripravo priporočil 

Petek, 25. februar 2022 

Plenarna seja 1 

- Cilj: ponovno povezovanje foruma in priprave na tretje zasedanje 
- dobrodošlica; beseda državljanom in državljankam; obveščanje o novostih platforme; 

dnevni red za konec tedna; predstavitev načina dela na zasedanju 

Odprti forum 1 

- Cilj: razvrstitev smernic po pomembnosti 
- predstavitev smernic in neformalna razprava na plenarni seji in v avli (brez 

tolmačenja); označitev smernic z nalepkami glede na pomembnost. Vsak od 
udeležencev in udeleženk je dobil petdeset nalepk (deset rožnatih za tematsko 
področje 1, deset oranžnih za področje 2, deset zelenih za področje 3, deset modrih 
za področje 4 in deset rdečih za tematsko področje 5), nato pa so označili do deset 
zanje najpomembnejših smernic za posamezno področje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tematsko 
področje 5:  
Etična in varna 
digitalna 
preobrazba 

 

Podpodročje 5.1 

Demokratizacija 
digitalizacije 

Tematsko 
področje 3:  
Pravična 
družba 

 
 
 

Podpodročje 3
.1 

Socialna 
varnost 

Tematsko 
področje 4: 
Izobraževati 
se v Evropi 
 
 

Podpodročje 
4.1 

Evropska 
identiteta 

Tematsko 
področje 1:  
Delati v Evropi 
 
 

Podpodročje 1.
1 

Trg dela 

Tematsko 

področje 2   
Gospodarstvo 
za prihodnost 
 
 

Podpodročje 2.
1 

Inovacije in 
evropska 
konkurenčnost 
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Delo v podskupinah 1 

- Cilj: začetek preoblikovanja smernic v priporočila 

Sobota, 26. februar 2022 

Delo v podskupinah 2 

- Cilj 1: preoblikovanje smernic v priporočila 
- Način dela je bil enak kot pri prvem delu v podskupinah. 

- Cilj 2: izmenjava povratnih informacij z drugimi podskupinami z istega tematskega področja 
- Cilj 3: izmenjava povratnih informacij z drugimi podskupinami z različnih tematskih področij 

- Način dela je ostal enak. 
- Cilj 4: končno oblikovanje priporočil 

- V zadnji fazi naj bi vključili povratne informacije drugih podskupin in preverjena 
dejstva. Podskupine so končale svoja priporočila. 

 

Nedelja, 27. februar 2022 

Odprti forum 2 

- Cilj: priprava glavnih sporočil za plenarno skupščino Konference 
- Skupina 20 predstavnikov in predstavnic foruma na plenarni skupščini Konference je 

tudi med zasedanji pripravljala glavna sporočila. Pogovarjali so se z udeleženci in 
udeleženkami in opredeljevali glavne ideje, da bi lahko na preprost način posredovali 
ugotovitve foruma. Najpomembnejša sporočila bi morala odražati priporočila in 
njihove utemeljitve. 

Plenarna seja 2 

- Cilj: glasovanje o priporočilih 

Navodila za udeležence 

 

1. Pritisnite gumb na tabličnem 

računalniku. 

 

2. Skenirajte kodo QR, da dobite 

povezavo na obrazec s 

priporočili za tematsko 

področje. 

 

3. Preverite osebno 

identifikacijsko številko (PIN), ki 

je na hrbtni strani tablice. 
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4. Številko PIN vnesite v 

obrazec. 

 

 

5. Za vsako priporočilo s 

posameznih tematskih področij 

glasujte z znakom za palec 

navzgor ali navzdol. Nato 

rezultat oddajte. 

 
 
 
 
 
 
6. Sprejmejo se priporočila, ki so 
med vsemi oddanimi glasovi 
prejela najmanj 70 % glasov 
„za“ s palcem navzgor. 
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Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev pri preverjanju dejstev 

Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev je usklajeval strokovni in informacijski center KIC, v 
katerega so bili vključeni člani in članice skupnega sekretariata in posvetovalne skupine. Če so 
udeleženci, moderatorji, opazovalci ali gostujoči strokovnjaki potrebovali pojasnila, so to sporočili 
centru KIC, ki je vprašanja posredoval ustreznemu strokovnjaku oziroma preverjevalcu dejstev. 

Po posvetovanju v podskupinah je pri preverjanju dejstev v živo in prek spleta sodelovalo več 
strokovnjakinj in strokovnjakov. Poleg tega so bili dosegljivi tudi strokovnjaki in strokovnjakinje vseh 
treh institucij, ki so odgovarjali na vprašanja o dejstvih s svojega strokovnega področja, zlasti o 
veljavnih predpisih ali drugih političnih instrumentih.  

Strokovnjaki in preverjevalci dejstev so morali odgovarjati hitro in posredovati čim jasnejše odgovore, 
ki jih je najprej odobril KIC, nato pa jih je moderator posredoval udeležencem in udeleženkam. Na voljo 
so bili strokovnjaki in strokovnjakinje, navedeni spodaj. Vprašanj niso prejeli vsi, nekateri pa so 
prispevali k več tematskim področjem.  

Seznam strokovnjakov in strokovnjakinj, ki so sodelovali v živo in prek spleta 

Strokovnjaki in strokovnjakinje za tematsko področje 1: Delati v Evropi 

● Barbara Gerstenberger, vodja enote za poklicno življenje, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, (začasni) vodja enote za socialno politiko, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht (sodeloval je tudi na tematskem področju 5), docent Centra za 
raziskave o evropski integraciji na Univerzi na Dunaju 

● Leonie Westhoff, izredna raziskovalka pri Centru za študije evropskih politik (CEPS) 

Strokovnjaki in strokovnjakinje za tematsko področje 2: Gospodarstvo za prihodnost 

● Daniel Gros, član upravnega odbora in priznani znanstveni sodelavec pri Centru za študije 
evropskih politik (CEPS). 

● Allesandro Giovannini, glavni ekonomist pri Generalnem direktoratu Evropske centralne 
banke za mednarodne in evropske odnose 

● Gianluca Sgueo (sodeloval je tudi na tematskem področju 5), višji izredni znanstveni 
sodelavec in docent na Šoli za upravljanje v Bruslju (BsoG) 

Strokovnjaki in strokovnjakinje za tematsko področje 3: Pravična družba 

● John Hurley, vršilec dolžnosti vodje oddelka za področje zaposlovanja, Eurofound 

● Nicolas Defaye, svetovalec Evropske federacije za zaposlitve v družini in oskrbo na domu 

● Paul Ginnell, direktor Evropske mreže za boj proti revščini (EAPN) na Irskem 

● Elizabeth Gosme, direktorica Konfederacije družinskih organizacij v Evropski uniji (COFACE) 

Strokovnjaki in strokovnjakinje za tematsko področje 4: Izobraževati se v Evropi 

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://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://www.eapn.ie/eapan_staff/paul-ginnell/
https://coface-eu.org/connect/#Secretariat
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● Jimmy Jamar, generalni sekretar organizacije Europa Nostra 

● Charis Hughes, višji uradnik za raziskave na področju komunikacij in vplivnosti pri organizaciji 
Léargas (nacionalni irski agenciji za Erasmus+) 

● Jemma Lee, višja uradnica za podporo in razvoj pri organizaciji Léargas (nacionalni irski agenciji 
za Erasmus+) 

● Amélia Veiga, docentka na Univerzi v Portu 

● Andrea Lapegna, koordinator za komunikacije in kampanje pri organizaciji Lifelong Learning 
Platform (LLP) 

● Altheo Valentini, predsednik odbora organizacije All Digital 

● Giuseppina Tucci, generalna sekretarka, Organizacijski odbor evropskih študentskih združenj 
(OBESSU) 

● Selina McCoy, izredna raziskovalna profesorica pri Inštitutu za ekonomske in socialne študije 
(ESRI) ter docentka na univerzi Trinity College v Dublinu 

● Gabriela Martinez Sainz, štipendistka programa Ad Astra in izredna profesorica na univerzi 
University College v Dublinu 

Strokovnjaki in strokovnjakinje za tematsko področje 5: Etična in varna digitalna preobrazba 

● Rosanna Fanni, izredna raziskovalka in koordinatorica digitalnega foruma pri Centru za študije 
evropskih politik (CEPS) 

● Bart Preneel, vodja skupine za računalniško varnost in industrijsko kriptografijo, KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, profesorica kriminologije na oddelku za sociologijo Univerze za 
družbene in politične vede Panteion v Atenah  

 

  

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


 

  
Forum 1, 3. zasedanje - 26 

 

Priloga III: Druga priporočila, ki jih je obravnaval forum, a niso bila sprejeta 
 

Tematsko področje 3: Pravična družba 
 
Podpodročje 3.2 Enake pravice 
 
Priporočamo, da EU vzpostavi mehanizem za zagotavljanje spremljanja in izvrševanja pravic manjšin 
(npr. portal ali urad, na katere bi se lahko pritožili).  
 
To priporočamo, ker menimo, da lahko vsaka posameznica in posameznik izrazi svoje mnenje ter ima 
pravico poiskati in prejeti pomoč. Tak urad je potreben za zmanjšanje napetosti med manjšinami in 
večino. 
 
 
Podpodročje 3.3 Pravičnost/Podpodročje 3.4 Dostop do športnih dejavnosti 
 
Priporočamo, da EU spodbuja ozaveščenost o telesni dejavnosti z dajanjem zgledov prek javnih 
osebnosti (npr. dogodki Parlamenta bi morali vključevati določeno obliko telesne dejavnosti ali 
gibov za nekaj sekund, kot so raztegovanje, hoja med pogovorom ali poskoki). 
 
To priporočamo, ker bo angažiranost javnih osebnosti na področju telesne dejavnosti povečala 
ozaveščenost. 
 

 
Tematsko področje 5: Etična in varna digitalna preobrazba 
 
Podpodročje 5.3 Varstvo podatkov 
 

Priporočamo, da se ustvari spletni identifikator, ki bo shranjeval osebne in občutljive podatke, 
vendar jih bo dajal na voljo le organom in policiji. Spletne platforme in prodajalci bodo uporabljali 
spletno kodo, povezano s spletnim identifikatorjem, in podatke, ki so relevantni za določeno 
dejavnost. Privzeta nastavitev za souporabo podatkov s tem spletnim identifikatorjem bi morala biti 
neprivolitev. Podatke bi bilo treba posredovati samo neposredno vključenim stranem in ne tretjim 
osebam. Če se podatki posredujejo tretji osebi, bi moral imeti državljan ali državljanka možnost, da 
brez težav zavrne privolitev. Podatki bi morali biti na voljo le za omejeno obdobje ali za določeno 
transakcijo. Dovoljenje za uporabo podatkov bi moralo imeti rok izteka ali jasno opredelitev, kaj 
lahko podjetje s temi podatki počne. 
 
To priporočamo, ker lahko podjetja trenutno zbirajo vse podatke, vključno z osebnimi in občutljivimi 
podatki, ter jih lahko uporabljajo za številne namene, ne da bi razkrila, kako in zakaj natančno. Akterji 
torej pridobijo več informacij, kot jih dejansko potrebujejo, da nam zagotovijo storitve, nato pa lahko 
preprodajo ali ponovno uporabijo druge podatke brez naše privolitve. Tako se bo zagotovila 
odgovornost uporabnic in uporabnikov interneta, hkrati pa ohranila njihova relativna anonimnost.  
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Priloga IV: Združevanje smernic v sklope 
 
Tematsko področje 1: Delati v Evropi 

 

Podskupina 01 (1.1. trg dela) 

1. 1.1.1.1: Proaktivna gospodarska politika EU za boljši nadzor globalizacije. 

2. 1.1.1.2: Sprejeti bi bilo treba listino („Magna Carta“), ki bi urejala vse osrednje teme na 

področju dela. 

3. 1.1.1.3: Izvajanje predpisov EU na nacionalni ravni je problematično. 

4. 1.1.2.2: Svoboda podjetništva ne sme biti preveč omejena. 

5. 1.1.2.4: Pravica do zaposlitve za vse. 

6. Sklop (3 smernice) 1.1.2.1: Treba je uskladiti pravice delavcev in delovne pogoje. 1.3.1.4: 

Prizadevati si je treba za ohranitev evropskih višjih standardov kakovosti pri organizaciji dela 

in pravicah delavcev. 1.3.1.7: Izvajati je treba intenzivnejše usklajevanje politik dela med 

evropskimi državami.  

7. 3.2.3.2:  Priporočamo, da EU ustanovi institucijo za spremljanje delovnih razmer v vseh 

državah članicah. 

8. 1.1.3.1: Podpreti je treba oblikovanje sindikatov. 

9. Sklop (4 smernice) [1.1.4: usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja] 1.1.4.2: Izboljšati je 

treba oskrbo (za otroke, starejše), da se omogoči boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja.  1.1.4.5: Ne smemo prezreti drugačnih družin. To velja tudi za družine, ki skrbijo za 

invalide. 1.1.4.1: Treba je odpraviti vrzel med javnim in zasebnim sektorjem. 1.1.4.4: V 

nacionalni zakonodaji je nujno treba izvajati smernice EU. 

10. Sklop (2 smernici) [1.1.5: akcijski načrt EU za socialne pravice] 1.1.5.1: Akcijski načrt bi moral 

postati pravno zavezujoč, da bi ga nacionalne vlade morale izvajati. 1.1.5.2: Več informacij za 

državljane in državljanke o teh odločitvah.  

11. Sklop (3 smernice) 1.1.2.3: EU bi morala določiti minimalno evropsko plačo. – 3.2.3.1: 

Priporočamo, da si EU prizadeva za določitev vseevropske minimalne plače. 1.1.7.3: EU mora 

pred uvedbo brezpogojnega osnovnega dohodka določiti minimalno plačo. 

12. 3.2.5.4: Priporočamo, da se EU osredotoči na določitev standardnega tedenskega delovnega 

časa (ki bo krajši in enoten), da se zagotovi boljša in enaka obravnava evropskih državljanov 

in državljank ter njihovih družin. 

 

Podskupina 06 (1.2. mladi in zaposlovanje) 

13. 1.2.1.1: Predlagamo, da se dijakom srednjih šol omogoči pridobivanje različnih izkušenj v 

različnih delovnih okoljih in/ali socialnih projektih, da bi pridobili vpogled v trg dela. Za 

poznejšo fazo, tj. med študijem, predlagamo, da je to bolj usmerjeno glede na njihove 

interese in usposabljanje. Tako se mladi naučijo pomena odgovornosti in pridobijo vpogled v 

svojo morebitno prihodnost ter pridobijo spoštovanje do različnih poklicev. 

14. Sklop (4 smernice) 1.2.1.2: Predlagamo, da se podjetja in organizacije spodbujajo k 

zagotavljanju pripravništva z oprostitvijo plačila davkov in/ali drugimi ugodnostmi. 1.2.5.1: 

Na oddaljenih območjih morajo lokalne šole, vlade, organizacije in podjetja tesno sodelovati, 

da bi prišla do izraza učinkovitost teh praks. 3.3.4.1: Podpirati je treba dostop do prve 
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zaposlitve in pripravništva v poklicnem in visokošolskem izobraževanju. 1.3.3.6: Oblikovati je 

treba programe za približevanje mladih podjetjem. 

15.  1.2.3.1: Izobraževanje mora biti bolje prilagojeno spreminjajočim se potrebam na trgu dela. 

Zato morajo učitelji bolje razumeti te potrebe. Predlagamo organizacijo rednih posvetovanj 

med političnimi akterji, izobraževalnimi ustanovami in podjetji, da bi opredelili potrebe. 

16. Sklop (3 smernice) [1.2.2: Izguba nedigitalnih znanj in spretnosti ter socialnih kompetenc, 

potrebnih za trg dela.] 1.2.2.1: Socialne kompetence so: učenje medsebojne interakcije, 

vzajemno poslušanje, strpnost, spodbujanje dialoga, odpornost, razumevanje, spoštovanje in 

upoštevanje drugih. 1.2.2.2: Usposabljanje vodij usposabljanja: teh socialnih kompetenc se 

morajo najprej zavedati učitelji, ki morajo biti usposobljeni za usmerjanje mladih. 

Usposabljanje vodij usposabljanja. 1.2.2.4: Mlade je treba spodbujati k neodvisnosti v družbi. 

Zato jih je treba spodbujati k trajnemu samostojnemu izobraževanju, kritičnemu razmišljanju 

in ohranjanju radovednosti. S poudarkom na vseh različnih družbenih plasteh. 

17. 1.2.2.3: Treba je ponovno uvesti humanistične učne predmete, kot sta klasična literatura in 

etika, v državah, kjer se ne izvajajo več. 

18. Sklop (3 smernice) 1.2.3.2: Medsebojno priznavanje diplom in standardizacijo usposabljanja 

v EU bi bilo treba bolje uskladiti. 3.3.3.2: Priznavanje visokošolskih diplom EU v vseh državah 

EU. 2.1.2.2: Priporočamo popolno prenosljivost in priznavanje poklicnih kvalifikacij (kot so 

licence) v vseh državah članicah EU. 

19. Sklop (3 smernice) [1.2.4: Katere izkušnje v zvezi z izgubljenimi priložnostmi za usposabljanje, 

delovno prakso in dostop do trga dela, ki so posledica krize zaradi COVID-19 in so bolj 

prizadele mlade in najšibkejše v družbi, lahko uporabimo v prihodnosti?] 1.2.4.1: Predlog za 

obnovitev programov, ki so bili vzpostavljeni že pred pandemijo: žal nekatere povezave do 

teh programov, ki so na voljo na spletni strani EU, niso posodobljene. Evropa bi morala 

zagotoviti tudi programe za otroke, mlajše od 18 let. 1.2.4.2: EU bi morala bolje obveščati o 

različnih programih, ki jih je začela izvajati za okrevanje po pandemiji, npr. o programu 

ALMA. 1.2.4.3: Zaradi pandemije so se zmanjšale možnosti za mobilnost in delo mladih v 

drugih državah članicah. Zato moramo pospešiti digitalne programe, da bi spodbudili to 

izmenjavo. 

20. 1.2.4.4: Treba bi bilo čim bolj zmanjšati prikrajšanost študentov in študentk, ki morajo 

podaljšati študij, ker niso mogli opraviti pripravništva. Ta prikrajšanost med drugim vključuje 

stroške, ponavljanje letnika in poznejši vstop na trg dela.  

21. 1.2.4.5: Vlade morajo biti sposobne hitrejšega in prožnejšega odzivanja v izrednih 

okoliščinah, kot so krize. Predlagamo, da se zberejo dognanja in oblikujejo novi scenariji, da 

bi bili prožnejši, ko bodo naslednjič nastopile izredne razmere (z vidika dela, izobraževanja 

itd.).  

 

Podskupina 15 (1.3. digitalizacija na delovnem mestu) 

22. Sklop (5 smernice) 1.3.1.1: Prizadevati si je treba, da bodo delovna mesta ostala v Evropi. 

1.3.1.2: Oblikovati je treba spodbude in pripraviti zakonodajo, ki bo pomagala ohraniti 

delovna mesta v EU/evropskih državah na podlagi evropske priznane kakovosti. 1.3.1.5: 

Spodbujati je treba evropska podjetja, da prevzamejo večjo družbeno odgovornost in 

ohranijo sedež v Evropi. 1.3.1.8: Meriti je treba, koliko delovnih mest je mogoče vsako leto 

premestiti v neevropske države. 1.3.1.6: Kot izhod v sili bi bilo treba obdavčiti preselitev 

podjetij v tujino. 
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23. 1.3.1.3: Prizadevati si je treba za primerljive ravni plač med državami proizvajalkami na 

mednarodni ravni. 

24. Sklop (5 smernic) 1.3.2.1: Uskladiti je treba zakonodajo o pametnem delu na evropski ravni 

in preveriti njeno skladnost. 1.3.2.8: Uskladiti je treba zakonodajo o pametnem delu na 

evropski ravni in preveriti njeno skladnost na delovnih mestih. 1.3.2.5: Uskladiti je treba 

pametno delo na evropski ravni z zagotavljanjem jasnega delovnega časa, razpoložljivosti in 

počitka (pravica do odklopa) ter preverjati skladnost s predpisi. 1.3.2.6: Uskladiti in preverjati 

je treba razpoložljivost v nujnih primerih tudi med počitnicami in prazniki. 1.3.2.7: Uskladiti 

je treba predpise o pametnem delu na evropski ravni in preprečiti izključenost zaposlenih, ki 

opravljajo pametno delo, iz družbenega življenja. 

25. Sklop (3 smernice) 1.3.2.2: Zaposlenim je treba dati pristojnost za odločanje v zvezi z njihovo 

organizacijo dela doma (npr. družine z otroki). 1.3.2.4: Pogodbe morajo vsebovati jasne in 

standardizirane pogoje, v katerih je navedeno, katere naloge je treba opraviti od doma in 

katere ne. 4.2.3.1: Priporočamo spodbujanje okroglih miz s šolami, podjetji, političnimi 

akterji, zdravstvom, psihologi in sociologi ter predpise, ki bodo zakonsko urejali spletno 

izobraževanje in delo. 

26. 1.3.2.3: Skrajšati je treba delovni čas in povečati njegovo učinkovitost s pomočjo tehnologije.  

27. 1.3.3.7: Ustvariti je treba nova delovna mesta na področju upravljanja platform. 

28. Sklop (4 smernice) 1.3.3.8: Vzpostaviti je treba digitalno platformo za izmenjavo, namenjeno 

upokojencem in upokojenkam. — 1.3.3.9: Spodbujati je treba digitalizacijo za 

preusposabljanje delavcev in delavk (npr. v primeru porodniškega dopusta). 1.3.3.10: 

Digitalne platforme za usposabljanje je treba obogatiti z različnimi vsebinami na različnih 

področjih znanja. 1.3.3.11: Oblikovati je treba različne platforme za posamezne teme, ki 

bodo enostavne za uporabo. 

 

 

Tematsko področje 2: Gospodarstvo za prihodnost 

 

Podskupina 02 (2.1. inovacije in evropska konkurenčnost) 

29. 2.1.1.1: Priporočamo, da EU vlaga v raziskave in inovacije za razvoj novih materialov in virov 

ali tistih z najmanjšim okoljskim odtisom.  

30. Sklop (5 smernic): [2.2.1: Naše proizvodne metode preveč onesnažujejo okolje. Kako 

prilagoditi naše proizvodne tehnike, da bi postale uspešnejše?] 2.2.1.4: V bližnji prihodnosti 

je treba razviti ukrepe s takojšnjim učinkom. 2.2.1.1: Predlagamo nove predpise za 

proizvodne tehnike (o življenjskem ciklu proizvodov, emisijah toplogrednih plinov, 

prilagajanju na meje življenjskega sistema), vključno s subvencijami za spodbujanje podjetij, 

ki želijo razvijati okolju prijazne tehnologije. 2.1.1.4: Priporočamo, da se podjetjem, ki 

vlagajo v znižanje okoljskih stroškov proizvodnega procesa in vlagajo v razvoj izdelkov, ki so 

ugodnejši z okoljskega vidika, zagotovi večja podpora. 2.2.1.5: Spodbujati je treba 

gospodarstvo recikliranja, tudi v industriji in energetiki. 2.2.2.4 Priporočamo ukrepe za 

recikliranje energije. 

 

31. Sklop (4 smernice): 2.1.4.1: Priporočamo, da si EU bolj prizadeva za uporabo rezultatov 

raziskav v praksi, da ne bodo ostali le na papirju. 
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2.1.4.2: Priporočamo, da se rezultati raziskav združijo v javno dostopnih, brezplačnih in 

centraliziranih zbirkah podatkov. 2.1.5.1: Priporočamo, da znanstveniki in znanstvenice, ki 

raziskujejo podobne pojave, združijo svoje vire. 2.1.5.2: Priporočamo, da EU rezervira 

sredstva za financiranje posebnih področij raziskav. 

32. Sklop (5 smernic): 2.2.3.1: Povečati je treba delež sončne energije v proizvodnji energije v 

EU, vključno s spodbujanjem proizvodnje energije v manjšem obsegu na individualni ravni. 

2.2.3.2: Razviti je treba vetrno energijo in vanjo vlagati. 2.2.3.3: Razviti je treba pridobivanje 

energije iz vodika. 2.2.3.4: Morsko vodo je treba uporabljati za proizvodnjo električne 

energije. 1.3.4.1: Spodbujati je treba proizvodnjo primarne energije iz obnovljivih virov za 

napajanje digitalnih naprav. 

33. Sklop (3 smernice): 2.2.4.1: Zmanjšati je treba število posrednikov med proizvajalci in 

potrošniki. 2.1.1.3: Priporočamo, da se prizadeva za skrajšanje dobavne verige in zmanjšanje 

odvisnost od materialov, uvoženih iz drugih delov sveta. Vlagati je treba v lokalne vire. 

1.3.4.11: Preučiti je treba možnosti za pridobivanje surovin in proizvodnjo digitalnih naprav v 

Evropi, da bi sklenili proizvodno verigo. 

34. Sklop (2 smernici): 2.2.4.2: Treba je spremeniti paradigmo ponudbe in povpraševanja in jo 

nadomestiti paradigmo potreb in omejitev. Treba je opustiti paradigmo zasledovanja 

dobička kot ekonomskega cilja. 2.2.7.2: Opustiti je treba paradigmo rasti. 

35. 1.3.4.3: Vzpostaviti je treba spodbude za široko proizvodnjo energije (v podjetjih, družinah).  

 

Podskupina 07 (2.2. trajnostno gospodarstvo/2.3. obdavčevanje) 

36. Sklop (5 smernic): 2.2.1.2: Predlagamo ukrepe za zmanjšanje količine odpadkov in s tem 

vpliva industrij, ki onesnažujejo, na okolje. Zlasti predlagamo, da se podjetja z omejitvenimi 

ukrepi spodbudi k pametnejši proizvodnji (metode, etika, materiali). 2.2.4.3: Oblikovati je 

treba zakon o plastični embalaži, da bi jo zmanjšali.   2.4.2.1: Zagotoviti je treba, da je več 

embalaže mogoče reciklirati. 1.3.4.6: Preučiti je treba vpliv digitalnih odpadkov. 1.3.4.8: 

Hkrati je treba uvesti tudi preverjanje skladnosti pravnega okvira za odpadne digitalne 

naprave. 

37. Sklop (3 smernice): 2.4.6.5: Sprejeti je treba zakonodajo, s katero bi velikim trgovskim 

centrom prepovedali, da zavržejo neprodano užitno hrano, in omogočili, da jo uporabijo 

ljudje, ki jo potrebujejo. 2.4.6.1: Sheme, ki koristijo vsem (presežki supermarketov, ki se po 

nižjih cenah prodajo solidarnostnim trgovinam z živili in nato potrošnikom z nižjimi dohodki), 

z davčnimi ugodnostmi. 2.4.6.2: Načrtovanje, razdeljevanje in dodeljevanje. 

38. Sklop (3 smernice):  2.2.2.1: Spodbujati je treba programe za odpravo odpadkov in 

izobraževanje potrošnikov. 2.2.4.4: Ljudi je treba spodbujati k odgovornejšemu vedenju. 

2.4.6.3: Prizadevati si je treba za spremembo navad in zahtev potrošnikov, da bi se povečalo 

povpraševanje po proizvodih, ki se lahko proizvajajo trajnostno (z vidika količine).  

39. Sklop (5 smernic): 2.2.2.2: Podpreti je treba obsežnejše recikliranje v Evropi: zlasti 

predlagamo uveljavljanje recikliranja tehnoloških naprav, kot so telefoni, predvsem s 

spodbujanjem nakupovanja rabljenih izdelkov. 2.1.1.2: Priporočamo, da se EU osredotoči na 

najučinkovitejšo uporabo obstoječih virov (na primer z recikliranjem) in vlaga vanjo. 2.5.5.1: 

Financirati je treba delo in raziskovalne dejavnosti za prilagoditev naprav namesto nakupa 

novih naprav. 1.3.4.2: Vlagati je treba v raziskave, evropsko proizvodnjo, recikliranje naprav 

(baterije, drugo). 1.3.4.7: Državljane je treba spodbujati k recikliranju digitalnih odpadkov. 
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40. Sklop (2 smernici): 2.2.2.3: Treba je preprečevati načrtovano zastarelost, med drugim s 

spodbujanjem odgovorne potrošnje in izbiro izdelkov z daljšo življenjsko dobo (tehnologija, 

oblačila). 2.1.3.3: Priporočamo ukrepanje proti načrtovani zastarelosti. 

41. Sklop (2 smernici): 2.2.5.1: Urediti je treba rudarjenje valute bitcoin. 1.3.4.12: Oceniti je 

treba okoljski vpliv kriptovalut, za katere se trati energija, ki ni proizvedena na trajnosten 

način. 

42.  2.2.6.1: Določiti je treba regionalne cilje glede emisij toplogrednih plinov. 

43. Sklop (2 smernici): 2.2.8.1: Ponovno je treba razmisliti o prometni infrastrukturi za 

spodbujanje uporabe javnega prevoza in mehke mobilnosti. 1.3.4.4: Spodbujati je treba javni 

prevoz.  

44. Sklop (2 smernici): 1.3.4.9: Preučiti je treba vpliv pridobivanja elementov redke zemlje na 

okolje. 1.3.4.10: Preučiti je treba vpliv pridobivanja elementov redke zemlje na delo (zlasti 

delo otrok). 

45. [2.3.1. Obdavčevanje ni družbeno pravično: kako zagotoviti, da bo?] 2.3.1.3: Priporočamo 

uvedbo novih davkov. 

46. [2.3.1: Obdavčevanje ni družbeno pravično: kako zagotoviti, da bo?] 2.3.1.1: Priporočamo 

standardizacijo evropskega davčnega sistema.  

47. 2.3.1.2: Boljše izobraževanje o obdavčevanju in boljše informacije o tem, kako se davki 

uporabljajo.  

48. Sklop (5 smernic):  2.3.1.4: Obdavčiti je treba vire energije, ki niso okolju prijazni, za 

spremembo vzorcev proizvodnje in porabe ter energetskega modela. 2.1.1.5: Priporočamo, 

da se okoljsko škodljiva in netrajnostna podjetja obdavčijo bolj kot okoljsko odgovorna 

podjetja. 2.3.1.5: Priporočamo obdavčitev kriptovalut. 2.3.1.6: Priporočamo obdavčitev 

goriva. 1.1.6.1: Oprostitev davka za lokalno pridelano ali proizvedeno blago. 

49. Sklop (6 smernic): 2.3.2.1: Priporočamo uvedbo davčnih ugodnosti za nova podjetja, ki 

uporabljajo trajnostne metode. 2.3.2.2: Vzpostaviti je treba progresiven davčni sistem za 

mala in srednja podjetja na podlagi poslovnega dohodka. 2.3.2.3: Nuditi je treba jasnejšo 

evropsko podporo pri ustanavljanju novih podjetij. 1.1.6.2: Bolje je treba zaščititi MSP. Pri 

tem bi lahko pomagal urad EU, npr. z informacijami in pravno pomočjo. 1.1.6.3: Določiti je 

treba boljše spodbude za tvegane dejavnosti. 1.1.6.4: Zagonska podjetja v lokalnem 

gospodarstvu: sistem posojil, ki ga podpirajo velike banke. Podpirati je treba tudi možnost 

lokalnega pravnega svetovanja.  

50. 2.3.2.4: Legalizirati je treba mehke droge, kot je konoplja. 

51. Sklop (4 smernice): 2.3.3.1: Poenotiti je treba izvajanje družbene in okoljske odgovornosti v 

zasebnih in javnih podjetjih po vsej Evropi. 2.3.3.2: Podjetja, ki ne izpolnjujejo teh 

standardov, je treba kaznovati prek obdavčitve. 2.3.3.3: Podjetja, ki izpolnjujejo te standarde 

in se odločijo za trajnosten prehod, je treba nagraditi. 2.3.2.5: Uvesti je treba merila za 

preglednost delovanja multinacionalnih družb. 

52.  Sklop (3 smernice): 2.3.4.1: Uvesti je treba konkreten davek, da bi preprečevali selitve za 

davčno utajevanje. 2.3.4.2: Treba je uvesti obdavčitev velikih mednarodnih podjetij na 

evropski ravni. 2.3.4.3: Na evropski ravni je treba uvesti obdavčitev (tujih) podjetij, ki ne 

plačujejo davka tam, kjer ustvarjajo dobiček. 
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Podskupina 08 (2.4. kmetijstvo/2.5. digitalna infrastruktura) 

53. Sklop (2 smernici): 2.4.1.1: Manj zdrava živila je treba negativno obravnavati (obdavčitev). 

2.4.1.2: Obdavčiti je treba „luksuzno“ hrano.  

54. 2.4.1.3: Ocena izdelkov bi morala temeljiti na dveh merilih (zdravje in okoljska trajnostnost). 

55. 2.4.1.4: Vzpostaviti je treba socialne in solidarne trgovine z živili, namenjene osebam z 

nizkimi dohodki. 

56. Sklop (4 smernice): 2.4.2.2: Vzpostaviti je treba sistem zatiranja goljufij na evropski ravni. 

2.4.2.3: Določiti je treba sankcije za izdelke, ki nimajo ustrezne oznake. 2.4.2.4: Jasno je 

treba navesti vse sestavine (zlasti zaradi alergij). 2.4.2.5: Uporabiti je treba obstoječe 

tehnologije za navedbo proizvodne verige živil (obveščanje o izvoru vseh sestavin). 

Neodvisne agencije za krmljenje živine morajo izvajati analize (vzpostavitev sistema 

spremljanja). Za uvožene proizvode bi morale veljati enake zahteve glede kakovosti kot za 

evropske proizvode. 

57. 2.4.3.1: Razviti in spodbujati je treba trajnostne pridelke brez zmanjšanja deleža neobdelanih 

ohranjenih zemljišč (brez gensko spremenjenih organizmov); natančne tehnike in tehnike 

vertikalnega kmetovanja. 

58. Sklop (5 smernic): [2.4.4: Upoštevajte dopolnilno proizvodnjo držav Unije in lokalne vidike. 

2.4.4.1: Za to bi bilo potrebno usklajevanje med kmeti (glede izbire tipa proizvodnje, količin 

in finančnih posledic teh odločitev). 2.4.4.2: Vzpostaviti je treba ravnovesje med 

proizvodnjo, ki temelji na značilnostih, in lokalno proizvodnjo. 2.4.4.3: Ne bi smeli delati 

vsega povsod, temveč bi se bilo treba prilagoditi značilnostim področja. 2.4.4.4: Treba je 

raziskati in razviti možnosti za pridelavo glede na posamezno območje (glede na vremenske 

pogoje). 2.4.4.5: Podpreti je treba lokalne proizvajalce, in sicer z organiziranjem distribucije 

(neposredno poslovanje proizvajalcev s potrošniki). 

59. Sklop (3 smernice): 2.4.5.1: na različnih mestih je treba zasaditi cvetje zaradi spodbujanja 

biotske raznovrstnosti. 2.4.5.3: Izvajati je treba sisteme za pozno košnjo javnih površin 

(obcestne površine, majhne zelene površine). Divjim travnikov bi morali dopustiti dovolj časa 

za rast. 2.4.5.4: Zasaditi je treba rastline, ki varujejo pridelek in spodbujajo žuželke, ki ščitijo 

pridelek. Kmete je treba prepričati, naj uporabljajo te tehnike. 

60.  2.4.5.2: Uporabo pesticidov je treba zmanjšati s tehnikami natančnosti (npr. z uporabo 

brezpilotnih zrakoplovov), zlasti na velikih posestvih. 

61. Sklop (6 smernic): 2.5.1.1: Uvesti je treba internetni davek po zgledu davka na televizijo; 

država naj bi operaterje prisilila, da uporabnikom zagotavljajo internet. To storitev naj 

plačajo države iz davčnih prihodkov. 2.5.1.2: Zagotoviti je treba brezplačno gostovanje v vseh 

evropskih državah (dostop do interneta in telefonskih klicev po enaki ceni v kateri koli državi 

EU). 2.5.1.3: Gospodinjstva z nizkimi dohodki je treba podpreti in jim finančno pomagati.  

2.5.1.4: Minimalna osnovna storitev po najnižji možni ceni. 2.5.1.5: Kibernetski centri: 

računalniške povezovalne točke kot brezplačne javne storitve, ki so na voljo prebivalcem 

posameznih mest (avtobusi, vlaki, knjižnice itd.). 1.3.3.4: Izboljšati je treba dostop 

posameznikov do digitalnih naprav, vsi otroci morajo imeti enak dostop do digitalizacije. 

62. 2.1.3.4: Priporočamo, da EU prevzame dejavno vlogo pri preprečevanju porasta 

telekomunikacijskih monopolov in monopolov med ponudniki internetnih storitev. 

63. Sklop (5 smernic): [2.5.3: Infrastrukture. Dostop do omrežij je treba rešiti pred stroškovnim 

problemom. Zaslediti je mogoče številne neenakosti] 2.5.3.1: Cilj bi moral biti odprava „belih 

lis“. Ne bi smelo biti nobenega območja brez dostopa do omrežja. 2.5.3.2: Spodbujati je 
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treba operaterje, ki pokrivajo vsa ozemlja (znižanje davkov, prispevki). Obveznost, da 

pokrivajo celotno ozemlje, bi bilo treba celo uvesti kot pogoj za pridobitev koncesije. S ciljem 

v določenem roku. Določiti je treba rok, v katerem morajo operaterji zagotoviti dostop do 

omrežja na celotnem ozemlju. Zagotoviti je treba, da operaterji, ki so lastniki infrastrukture, 

ne morejo biti hkrati ponudniki storitev. 2.5.3.3: Poenostaviti in pojasniti je treba okoliščine 

v zvezi z operaterji in storitvami, ki so na voljo. 2.5.3.4: Cestno infrastrukturo je treba 

uporabiti za izboljšanje digitalne infrastrukture. 2.5.3.5: Sprijazniti se je treba, da obstajajo 

območja brez dostopa.   

 

 

Tematsko področje 3: Pravična družba 

 

Podskupina 03 (3.1. socialna varnost) 

64. 3.1.1.1: Priporočamo, da se zagotovi sodelovanje med državami članicami EU v zvezi z 

raziskavami na področju zdravstvenega varstva. Hkrati je treba zagotoviti komunikacijo in 

razkrivanje napredka na področju medicine na ravni EU.  

65. 3.1.1.2: Priporočamo skupno zdravstveno in socialno politiko ter namenska proračunska 

sredstva na ravni EU, da bi zagotovili enake zdravstvene in socialne pogoje v vseh državah 

članicah ter enake pogoje za zdravnice in zdravnike. 

66. Sklop (2 smernici) 3.1.1.3: Omogočiti je treba, da se bolniki lahko zdravijo v drugih državah, v 

katerih je na voljo zdravljenje – zagotoviti je treba sodelovanje med državami članicami EU. 

3.1.1.8: Priporočamo, da se bolnišnicam zagotovi podpora za specializacije, da bi bilo čim 

manj prevažanja bolnikov v druge države. 

67. 3.1.1.4: Stroške za zdravila na recept je treba socialno prikrajšanim v celoti pokriti. 

68. 3.1.1.5: Priporočamo, da EU preuči vprašanje dostojnega konca življenja, tj. evtanazijo. 

69. 3.1.1.6: Vseevropska pravica do odločanja o življenju nerojenega otroka. 

70. 3.1.1.7: Priporočamo, da EU sprejme direktivo, ki bo od držav članic zahtevala, da predvidijo 

določena proračunska sredstva za socialne storitve. 

71. 3.1.1.9: Priporočamo, da EU žrtvam nasilja v družini zagotovi dostop do zdravstvene in 

socialne varnosti. 

72. Sklop (3 smernice): [3.1.9: duševno zdravje] 3.1.9.1: Preventivni programi so pomembni. 

3.1.9.2: Treba je uvesti skrajšan delovni čas in programe za usklajevanje osebnega in 

poklicnega življenja. 3.1.9.3: Priporočamo spodbujanje raziskav o vplivu legalizacije 

marihuane na duševno zdravje.  

73. Sklop (4 smernice) [3.1.3: Brezdomni otroci: dolgotrajni posvojitveni postopki v EU, 

odraščanje otrok v mladinskih domovih, hitrejša posvojitev iz držav zunaj EU in nezmožnost 

istospolnih parov, da bi posvojili.3.1.3.1: Priporočamo, da EU pospeši posvojitvene postopke. 

3.1.3.2: Treba je zagotoviti spoštovanje otrokovih pravic in zagotoviti, da bodo v družbi imeli 

dostojno mesto. 3.1.3.3: Poenotenje zakonodaje med državami članicami: kdaj je možna 

posvojitev otroka? 3.1.3.4: Priporočamo, da se opravi primerjava najboljših praks od drugod 

(tudi zunaj EU) in se uporabi kot navdih. 

74. Sklop (7 smernic): 3.1.3.5: Podpreti je treba organizacije, ki delajo z mladimi in družinami 

(jim zagotoviti več sredstev in pomoči, da bi še bolje opravljali delo). 3.1.5.1: Predlagamo, da 

EU uvede namenska sredstva za okrepitev rodnosti. Evropska unija bi morala spodbujati 

pravico do starševstva in ga podpirati – zaščita na delovnem mestu, starševska podpora. 
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3.1.7.1: Predlagamo, da se prepozna pomen socialne podpore za družine v celoti: da se 

zagotovi „socialna varovalka“, da se bodo mladi lahko čim prej vključili v aktivno življenje, 

starejši pa se upokojili. Podpora je potrebna tudi za mlajše družinske člane, ki skrbijo za 

starejše družinske člane itd. 3.1.7.2: Predlagamo, da se zagotovi podpora socialno šibkejšim 

mladim družinam, prav tako naj se zagotovijo informacije o razpoložljivih vrstah podpore: 

podpora za izobraževanje in digitalno pismenost, izobraževalno opremo, razpoložljivost 

interesnih in izobraževalnih krožkov itd., ter to omenja v medijih. 3.1.7.3: Predlagamo 

podporo ženskam pri materinstvu. 3.1.7.4: Predlagamo, da se mladim zagotovi finančna 

podpora za reševanje stanovanjske stiske (cenejša posojila itd.). 3.3.2.1: Podpirati je treba 

materinstvo/očetovstvo (zlasti med mladimi). 

75. 3.1.4.1: Treba se je osredotočiti na varstvo duševnega zdravja med izvajalci zdravstvene 

dejavnosti. 

76. Sklop (3 smernice): 3.1.5.2: Zagotoviti moramo vzdržnost pokojninskega sistema, zato 

predlagamo razmislek o financiranju pokojnin iz več virov. 3.1.5.3: Predlagamo povezavo 

pokojnin z minimalnim dohodkom. 3.1.5.4: Usklajen pokojninski sistem na evropski ravni za 

vse. 

77. 3.1.5.5: Priporočamo cenovno dostopne domove za ostarele in centre za starejše bolnike (na 

primer z Alzheimerjevo boleznijo) s specializirano oskrbo. 

78. Sklop (6 smernic): 3.1.7.5: Priporočamo, da se zagotovita univerzalni dohodek in življenjski 

standard. 3.1.7.6: Problem socialne izključenosti oseb, ki bi bile lahko aktivno vključene v 

družbo: socialna podpora za prikrajšane in bolne. 1.1.7.4: Osnovni dohodek mora biti 

povezan z ureditvijo migracij. 1.1.7.5: Osnovni dohodek je pomemben koncept, ki lahko 

omogoči dostojno življenje. 1.1.7.1: Obstajati bi morala pogodba, v kateri bi bili upoštevani 

različni vidiki. Evropska unija bi morala spremljati skladnost. 1.1.7.2: Bistveno je, da se to 

ustrezno prilagodi ustreznemu nacionalnemu okviru. 

 

Podskupina 11 (3.2. enake pravice) 

79. Sklop (6 smernic): 3.1.8.1: Regulacija najemnin in prodajnih cen nepremičnin. 3.1.8.2: 

Predlagamo, da se zagotovi podpora za stanovanja v manjših mestih in vaseh, bliže večjim 

mestom s priložnostmi za zaposlitev. 3.1.8.3: Predlagamo, da se najde rešitev za spodbujanje 

socialnega lizinga za mlade (na primer subvencije za države članice za gradnjo ali subvencije 

za podporo najemniških stanovanj) – ne pa gradi socialna stanovanja za prodajo namesto 

socialne podpore za najem, saj jih je treba zgraditi. 3.2.2.1: Priporočamo, da EU prek 

Evropske centralne banke podpre vzpostavitev državnih hipotekarnih poroštev (za nova 

stanovanja) na ravni držav članic. 3.2.2.2: Priporočamo, da EU finančno podpre dostop do 

stanovanj za evropske državljane in državljanke, ki najbolj potrebujejo pomoč (npr. podpora 

mladim družinam, družinam z otroki, starejšim, drugim kategorijam ranljivih državljanov in 

državljank itd.). 3.2.2.3: Evropsko komisijo pozivamo, naj državam članicam priporoči, da 

organizirajo lokalne referendume o najvišjih dovoljenih najemninah. 

80. 3.2.1.1: Priporočamo, da EU vzpostavi mehanizem za zagotavljanje spremljanja in izvrševanja 

pravic manjšin (npr. portal ali urad, na katere bi se lahko pritožili). 

81.  3.2.5.1: Priporočamo, da EU s sprejetjem ustreznih ukrepov zagotovi, da bodo vse družine, 

ne glede na lastnosti družinskih članov, uživale enake pravice v vseh državah članicah.  

82. Sklop (2 smernici): 3.2.5.2: Priporočamo, da EU izboljša predpise in upoštevanje minimalne 

dolžine starševskega dopusta, da bodo od tega dopusta lahko imeli enako korist vsi 
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državljani in državljanke EU. 3.2.5.3: Priporočamo, da EU z ustreznimi ukrepi zagotovi, da 

bodo ukrepi za podporo družin z otroki v vseh državah članicah enotni.  

83. 3.2.4.2: Priporočamo, da EU razvije učni načrt na temo enakosti, ki ga bodo učenci iz vseh 

držav članic predelali v skupnih razredih (tudi v spletnih oblikah). 

 

Podskupina 12 (3.3. pravičnost/3.4. dostop do športnih dejavnosti)  

84. Sklop (3 smernice): 1.1.4.3: Ženske in moški so še vedno izrazito neenaki. 1.1.5.4: Enake 

možnosti za vse (ne glede na spol, spolno usmerjenost, vero, invalidnost ...) 1.1.5.3: Izboljšati 

je treba enakost spolov. To velja tudi za načelo enakega plačila. Preglednost plač je 

bistvenega pomena.  

85. Sklop (2 smernici): 3.3.1.1: Spodbujati je treba pravičnost pri plačah (pri čemer je treba 

upoštevati selitve podjetij znotraj EU). 3.3.1.2: Zmanjšati je treba razlike v plačah med 

spoloma. 

86. Sklop (2 smernici): 3.3.3.1: Spodbujati je treba pravičnost in enakost spolov v izobraževanju. 

3.3.3.3: Zagotoviti je treba pravičnost pri dostopu do kakovostnega in primerljivega 

izobraževanja v različnih državah. 

87. Sklop (5 smernic): 3.4.1.1: Zmanjšati je treba socialne razlike in razlike med spoloma pri 

dostopu do športa in telesne dejavnosti. Spodbujati je treba telesno dejavnost v vsakdanjem 

življenju. 3.4.1.2: Treba je izboljšati ozaveščenost glede pomena telesne dejavnosti. 

Poskrbeti je treba, da bodo javne ustanove ponujale kakovostne in raznolike športne 

storitve. EU: pripraviti je treba smernice za države, da bodo delovale v tej smeri. 3.4.1.3: 

Šport in telesno dejavnost je treba vključiti v nacionalno zdravstveno varstvo (telesno in 

duševno zdravje). 3.4.1.4: Raznolikost športov za razvoj različnih zmožnosti. 3.1.9.4: 

Spodbujanje zdravega načina življenja. 

88. 3.4.1.5: Poiskati je treba ustvarjalne načine, da bi povezali preživljanje prostega časa z 

uporabo tehnologije in telesno dejavnost (aplikacije, ki različnim ljudem omogočajo druženje 

pri športnem udejstvovanju, v živo ali na spletu). 

 

 

Tematsko področje 4: Izobraževati se v Evropi 

 

Podskupina 04 (4.1. evropska identiteta/4.2. digitalno izobraževanje) 

89. Sklop (2 smernici) 4.1.1.2: Priporočamo krepitev občutka pripadnosti z več informacijami o 

evropskih institucijah in državah članicah. 1.3.3.3: Treba je okrepiti identiteto in evropsko 

kulturo prek digitalnih platform. 

90. 4.1.1.3: Priporočamo več priložnosti za udeležbo, npr. prek državljanskih forumov. 

91. Sklop (2 smernici): 4.1.2.3: Priporočamo več digitalizacije v učilnicah (npr. virtualno bi lahko 

organizirali nadnacionalne razrede).  4.1.3.1: Priporočamo, da obstoječi programi 

(tekmovanja, turnirji) postanejo bolj evropski. 

92. Sklop (2 smernici): 4.1.4.1: Priporočamo spodbujanje večjezičnosti že v zgodnjem otroštvu. 

1.3.3.5: Oblikovati je treba platforme za pomoč pri učenju tujih jezikov, ki bi povezale mlade 

na evropski ravni. 

93. Sklop (2 smernici): 4.1.5.1: Priporočamo, da se v vseh državah članicah uvede krovna 

evropska učna snov (zgodovina, politika, državljanska vzgoja). 4.1.1.4: Priporočamo, da se 
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skupne zgodbe o uspehu (npr. boj proti pandemijam, doseganje miru) in koristih od 

dosežkov EU spodbujajo v izobraževalnem gradivu v šolah. 

94. 5.4.1.4: Preučiti in raziskati je treba, ali je infrastruktura, potrebna za digitalno izobraževanje, 

v vseh državah članicah na podobni ravni (ali imajo vse šole računalnike, optične povezave 

itd.). 

95. Sklop (2 smernici): 4.2.2.1: Priporočamo, da EU spodbuja gradivo in usposabljanje za vse 

državljane in državljanke, zlasti tiste brez digitalnih spretnosti in znanja. 5.1.4.1: V šoli je 

treba učence izobraziti o uporabi digitalnih orodij, v ta proces pa vključiti tudi medije, saj 

imajo ti pomembno vlogo pri razvoju digitalne ozaveščenosti. 

96. Sklop (3 smernice): 1.3.3.1: Oblikovati je treba skupen okvir za usposabljanje na evropski 

ravni prek digitalnih platform. 5.3.3.4: Določiti je treba univerzalen prag minimalne digitalne 

pismenosti. 5.3.6.2 Pripraviti je treba informacije za primerjavo na ravni EU in povečati 

dostop do tehnologij v okviru izobraževalnih programov/institucij. 

97. Sklop (7 smernic): [5.1.1: Preprečevanje negativnih učinkov digitalnega sveta.] 

4.2.4.1: Priporočamo ozaveščanje mladih o nevarnostih z usposabljanjem na področju IT in 

vajeništvom v obliki šolskega predmeta. 5.1.1.1: V šole je treba vključiti pedagoške pristope, 

ki temeljijo na digitalnih orodjih. 5.1.1.2: Na evropski ravni je treba v šolah zagotoviti 

izobraževanje o digitalnih orodjih in vprašanjih, ki se zastavljajo ob njih. 5.1.2.1: 

Potrebujemo jasnejše in izrecnejše pedagoške pristope k izobraževanju o uporabi interneta 

(glej vprašanje 1 v zvezi z izobraževanjem). Priporočamo tečaj etike pri uporabi interneta. 

5.3.3.2: Poseben učni načrt za mlajše generacije (v šolah in doma). 5.1.4.1: V šoli je treba 

učence izobraziti o uporabi digitalnih orodij, v ta proces pa vključiti tudi medije, saj imajo ti 

pomembno vlogo pri razvoju digitalne ozaveščenosti. 5.4.1.3: Oblikovati je treba skupne 

učne prostore za mladoletne osebe in njihove družine, da se bodo lahko učili skupaj. 

98. 4.2.4.2: Priporočamo, da inovacije postanejo del digitalnega izobraževanja in se spodbujajo 

intenzivneje. 

99. Sklop (8 smernic): 5.3.3.1: Tečaji, prilagojeni starejšim državljanom in državljankam, in 

zagotavljanje podpornih storitev. 5.3.3.3: Tehnološke uporabnike z manj predznanja je treba 

podpirati pri pridobivanju najnovejšega znanja o uporabi tehnologije. 5.3.3.5: EU bi morala 

podpirati izobraževalne (medgeneracijske) programe, v okviru katerih bi mladi poučevali 

starejše o tem, kako delovati v digitalnem svetu. 2.5.2.1: Pobuda za ozaveščanje in 

informiranje, usposabljanje za razvoj spretnosti in kompetenc. 5.4.1.2: 

Organizacija/institucija, ki bi starejše poučevala, kako zdravo uporabljati internet. 2.5.2.2: 

Vzajemna podpora kot „pooblastilo“ za osebo, da lahko opravlja upravne dejavnosti na 

internetu v imenu nekoga drugega. 2.5.2.3: Računalniška orodja je treba predstaviti kot 

način za ohranjanje stika z drugimi, tudi z vnuki in otroki. Zaupanje starejših je treba 

spodbujati z igrivimi pristopi. 2.1.3.5: Priporočamo, da si EU prizadeva za večjo dostopnost 

tehnologije za starejše generacije. 

 

Podskupina 13 (4.3. kulturne izmenjave/4.4. okoljsko izobraževanje) 

100. Sklop (4 smernice): 4.1.1.1: Priporočamo krepitev občutka pripadnosti s kulturnimi, 

poklicnimi in družbenimi izmenjavami (vključno s športom), npr. z delovnimi tabori in kraji za 

druženje. 4.1.1.5: Priporočamo, da EU intenzivneje spodbuja kulturne programe in 

izmenjave. 4.1.2.2: Potrebujemo še več izmenjav (kultura, glasba, raziskovanje) in 

financiranje. 3.2.4.1: Priporočamo, da EU razvije programe ali projekte, ki temeljijo na 
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skupnosti, za medkulturne izmenjave mladih Evropejcev in Evropejk v šolah in podjetjih 

(vključno s spletnimi interakcijami). 

101. Sklop (3 smernice): 4.3.1.1: Priporočamo, da EU pomaga osebam iz ekonomsko manj 

privilegiranih okolij, da bodo lahko dostopali do izmenjav s štipendijami in proračunsko 

podporo šolam. 4.1.2.1: Priporočamo razvoj programov in ponudb, dostopnih vsem 

starostnim skupinam (ne glede na ozadje, starost, izobrazbo). 4.5.1.3: Program Erasmus bi 

moral biti lahko dostopen vsem. 

102. Sklop (3 smernice): 4.3.1.2: Izboljšati bi bilo treba informacije (o evropskih programih 

izmenjave), ki so na voljo v šolah. 4.3.1.6: Predlagamo, da EU pripravi brošuro z 

informacijami o izobraževalnih sistemih držav članic. 4.3.2.1: Priporočamo, da EU angažira 

osebe, ki so že bili na izmenjavi, kot ambasadorje in ambasadorke, ki bodo dejavno 

promovirali izmenjave. 

103.  4.3.1.3: Priporočamo skupno platformo EU za usklajevanje izmenjav, ki bi zagotavljala tudi 

informacije o izobraževalnih sistemih drugih držav; v zasnovo je treba vključiti tudi podjetja, 

saj bi lahko sprejemala pripravnike in pripravnice. 

104. Sklop (2 smernici): 4.3.1.4: Treba je oblikovati program, v okviru katerega bi šole ali 

posamezni razredi obiskovali druge države EU. 4.3.1.5: Skupen format na ravni EU za 

izmenjave „razredov“. 

105. Sklop (2 smernici): [4.4.1: Državljani in državljanke se ne vključujejo dovolj v diskurz o 

podnebnih spremembah in trajnostnosti.] 4.4.1.1: Priporočamo, da EU stori več za lažjo 

izmenjavo znanja v zvezi z najboljšimi praksami pri trajnostnostnih praksah. Izmenjavati je 

treba znanje in tehnologije v okviru izobraževalnih, vladnih in poslovnih organizacij. 4.4.1.2: 

Priporočamo, da EU državljanom in državljankam zagotovi konkretnejše informacije o tem, 

kaj je dejansko trajnostna izbira za potrošnike/posameznike. 

106. 4.4.1.4: Priporočamo, da EU pripravi dogodek v zvezi s trajnostjo, na katerem bodo 

tekmovale šole iz vseh držav članic. 

107. Sklop (7 smernic): 4.4.2.1: Priporočamo, da postanejo izobraževalni programi bolj 

osredotočeni na projekte, ki bodo otrokom omogočili stik z okoljem in podnebjem ter iskanje 

rešitev. 4.4.2.2: Priporočamo, da se v šolah po vsej EU trajnostnost vključi v učne načrte več 

predmetov. 4.6.2.1: Priporočamo, da okoljsko izobraževanje postane del učnega načrta že od 

zgodnjega otroštva in za vsakogar v EU. 2.2.1.3: Izobraževati je treba proizvajalce in študente 

na teh področjih, da se bodo strokovnjaki zavedali težav in uvedli bolj učinkovite metode in 

proizvodne tehnike. Zlasti predlagamo vključitev predmeta za ekološko izobraževanje v učne 

načrte. 4.4.1.3: Priporočamo, da se državljanom in državljankam omogoči neposreden 

dostop do konkretnejšega lokalnega znanja o tem, kako njihovo ravnanje vpliva na okolje. 

2.2.7.1: Uvesti je treba ekološko izobraževanje za državljane in državljanke. 2.4.6.4: Že od 

malega je treba posameznike izobraževati o odpadkih in porabi lokalnih in sezonskih 

izdelkov. 

 

Podskupina 14 (4.5. kakovost, finance in dostop do izobraževanja/4.6. harmonizacija 

izobraževanja) 

108. Sklop (2 smernici): 4.5.1.4: Enak dostop do visokošolskega izobraževanja za vse. Če tega ni, 

je tudi enakopraven dostop nemogoč. 4.5.2.1: Enak dostop do brezplačnega izobraževanja 

po vsej EU. 
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109. 4.5.3.1: Priporočamo, da se življenjske spretnosti, vključno z vprašanji s področja spolne 

vzgoje, poučujejo v šolah na vseh ravneh. Nasprotnikom bi se bilo treba zoperstaviti z 

uvedbo neobvezne spolne vzgoje, ki temelji na dejstvih. 

110. 4.5.4.1: Financiranje in dostop do financiranja ali štipendij po vsej EU sta bistvenega 

pomena, da se zagotovi enakost v izobraževanju in enak dostop do tehnologije. 

111. Sklop (4 smernice): 4.5.5.1: Večja podpora učiteljem in učiteljicam kot posameznikom in 

posameznicam. 2.1.6.1: Priporočamo vseživljenjsko usposabljanje učiteljev in učiteljic, ki naj 

čezmejno izmenjujejo najboljše prakse. To bi se lahko izvajalo prek konferenc, digitalnih 

platform itd. (na ravni EU). Te rešitve bi bilo treba močno spodbujati in promovirati. 2.1.6.2: 

Priporočamo, da se najnovejše znanstvene ugotovitve o najučinkovitejših načinih učenja 

vključijo v pedagoške prakse po vsej EU, in izvajajo stalne raziskave na tem področju. 2.1.6.3: 

Priporočamo vzpostavitev usklajenega evropskega sistema za nadzor kakovosti pedagoških 

praks. 

112. Sklop (4 smernice): 4.6.1.1: V vseh evropskih šolah bi moral obstajati enoten standard 

izobraževanja. 4.5.1.1: Enoten reguliran standard poučevanja po vsej Evropi. Na primarni in 

sekundarni stopnji. 1.3.3.2: Uskladiti je treba vsebino usposabljanja na evropski ravni, da se 

doseže enotna raven izobrazbe (npr. za znanje jezikov). 2.1.2.1: Priporočamo, da EU sprejme 

skupne vrednote na področju izobraževanja in enoten sistem ocenjevanja, da bi omogočili 

večjo mobilnost študentov. 

113. Sklop (2 smernici): 4.6.3.1: Priporočamo, da se poučuje en skupen evropski jezik, tj. 

angleščina, kar bi olajšalo izvajanje izobraževanja o okolju in vseh drugih zadevah po vsej 

Evropi. 4.5.1.2: V vseh osnovnih šolah v EU bi bilo treba poučevati en sam evropski jezik, kar 

bi financirale in krile države članice EU.  

 

 

Tematsko področje 5: Etična in varna digitalna preobrazba 

 

Podskupina 05 (5.1. demokratizacija digitalizacije/5.2. kibernetska varnost) 

114. Sklop (6 smernic): 2.1.3.1: Priporočamo, da si EU prizadeva zagotoviti enakopravnejši dostop 

do priložnosti in tehnološkega razvoja v vseh državah članicah. 2.1.3.2: Priporočamo 

trajnostno in pametno prerazporeditev obstoječe tehnologije (tj. naprav). 4.2.1.1: 

Priporočamo, da se EU zaveže zagotoviti, da bodo imeli vsi državljani in državljanke tehnični 

dostop (omrežje in terminali), države pa razvito digitalno infrastrukturo (pri čemer je treba 

upoštevati nakup opreme, ki jo je mogoče ponovno uporabiti). 4.2.1.3: Priporočamo, da se 

pri tem vprašanju nujno upošteva vidik trajnostnosti. 5.1.3.1:  Priporočamo naložbe v 

digitalne inovacije, da bi vsi Evropejci lahko imeli dostop do opreme na lokalni ravni. 5.3.6.1: 

Financirati je treba podporne programe za tiste, ki nimajo strojne opreme in možnosti, da bi 

jo pridobili.  

115. 4.2.1.2: Priporočamo, da se pravica do interneta pravno zajamči.  

116. 4.2.2.2: Priporočamo, da EU zagotovi brezplačen dostop do določenih orodij (programi za 

pisanje besedil, izobraževalna platforma) za vse. V ta namen bi bilo treba bodisi razviti lastne 

programe bodisi zagotoviti, da bodo obstoječi programi (npr. Office) na voljo vsem. 

117. 5.1.4.2: Uvesti je treba enotno internetno omrežje v vseh državah EU. 

118. 5.1.4.3: Omogočiti je treba tudi nespletno posredovanje vseh informacij, objavljenih na 

spletu. 
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119. 5.1.5.2: Vzpostaviti je treba skupni oblak za evropska podjetja.  

120. 5.1.5.3: Vzpostaviti je treba evropsko družbeno omrežje, ki ga bodo izdelali Evropejci za 

Evropejce. 

121. 5.1.6.1: Poenostaviti in pojasniti je treba algoritme, ki jih uporabljajo sistemi umetne 

inteligence, da bi zagotovili širšo sprejemljivost teh sistemov v družbi. 

122. Sklop (2 smernici): 5.1.2.3: Okrepiti moramo boj proti zlorabam na internetu. Priporočamo, 

da se ustanovi organ, ki bi tesno sodeloval s policijo in bi bil specializiran za digitalne vidike 

ter zmožen identificirati osebe na internetu in odkrivati nesprejemljiva ravnanja. 2.5.4.1: 

Strokovna organizacija, ki lahko zagotovi varnost, usklajena na evropski ravni. Intervencijska 

enota z zelo obsežnimi pooblastili. 

123. Sklop (3 smernice): [5.2: kibernetska varnost] 5.2.1.4: Zgledovati se je treba po državah, ki so 

preskusile učinkovite rešitve (na primer izobraževalni sistem na Finskem). [5.4: zdrava 

digitalizacija] 5.4.1.1: Vzpostaviti je treba dvoletni pilotni projekt, v okviru katerega bi se 

finski izobraževalni model uporabljal v vseh državah članicah, in nato ovrednotiti rezultate. 

[5.4.2: Kako naj se borimo proti vsej škodi, ki jo povzročajo kombinacija lažnih novic, moč 

algoritmov in šibko varstvo podatkov?] 5.4.2.7: Vzpostaviti je treba dvoletni pilotni projekt, v 

okviru katerega bi se finski izobraževalni model uporabljal v vseh državah članicah, in nato 

ovrednotiti rezultate. 

124. Sklop (2 smernici): 5.2.2.1: Predlagamo intenzivnejše sodelovanje med podjetji in državami 

Evropske unije ter dogovor o globalnih ukrepih in globalnem sporazumu o kibernetski 

varnosti. 5.2.4.1: Predlagamo okrepitev sodelovanja med spletišči/platformami in organi za 

bolj sistematično prepoznavanje in spremljanje kibernetskih kaznivih dejanj. Pomembno je, 

da delo vseh akterjev, ki delujejo prikrito, postane vidno. 

125. 5.3.2.2: Novi predpisi o digitalnem oglaševanju. 

126. Sklop (3 smernice): [5.2: kibernetska varnost] 5.2.3.2: Predlagamo pripravo evropskih 

kampanj za ozaveščanje z vključitvijo več mrež, ki bodo prilagojene različnim vrstam 

uporabnikov (mladim, več uporabnikom). 5.3.3.6: Pripraviti je treba posebne izobraževalne 

programe in komunikacijske kampanje o kibernetskem kriminalu. 5.2.3.1: Ozaveščenost o 

tveganjih obstaja, vendar jo je treba okrepiti. Predlagamo, da se ozaveščanje o tveganjih 

osredotoči na konkretne primere (na primer s pojasnitvijo t. i. ribarjenja s konkretnimi 

primeri; pojasniti je treba, da obstaja lažno oglaševanje, z navedbo konkretnih primerov 

itd.). 

127. Sklop (2 smernici): 5.2.3.3: Olajšati je treba razumevanje, kako na družbenih omrežjih deluje 

prijavljanje računov zaradi nasilja; treba je omogočiti odkrivanje in kaznovanje tistih, ki se na 

internetu vedejo nasilno. 2.5.4.3: Zagotoviti je treba zasebnost na internetu. Vprašanje 

spletne anonimnosti in nadlegovanja na internetu. 

128. [2.5.4: Še vedno ni dovolj zaupanja v varnost spletnih orodij (na primer plačevanje prek 

spleta); tveganje vdorov v računalniške sisteme bolnišnic, javnih služb]. 2.5.4.2:  Treba je 

oblikovati strokovno skupino, ki bo razvila sistem spremljanja za okrepitev preprečevanja teh 

dejanj. Treba je vzpostaviti sistem za zaščito zasebnosti in razširjati informacije o boljši 

uporabi. Ozaveščanje in izobraževanje. 

 

Podskupina 09 (5.3. varstvo podatkov) 

129. Sklop (4 smernice): 4.2.4.3: Priporočamo, da se zagotovi, da bodo velike platforme IT bolj 

prevzemale odgovornost. 5.1.5.1: Treba je omejiti obseg osebnih podatkov, potrebnih za 



 

  
Forum 1, 3. zasedanje - 40 

 

dostop do interneta, digitalne platforme pa morajo biti odgovorne za njihovo uporabo. 

5.3.1.4: Uporaba telefonov in naprav za dom (Alexa) bi morala biti preglednejša glede tega, 

kaj te naprave zbirajo, shranjujejo in izmenjujejo (in s kom), lastniki pa bi morali imeti 

možnost izbrisa podatkov/omejitve dostopa do njih. 5.3.2.4: Nagrajevati je treba podjetja, ki 

ravnajo skladno s predpisi o varstvu podatkov, preglednosti in varnosti. 

130. Sklop (4 smernice): 5.2.1.1: Potrebujemo subjekt, ki bo zastopal potrošnike in podpiral 

interese ljudi v razmerju do podjetij, ki uporabljajo njihove podatke. 5.2.1.2: V Evropi 

moramo enotno nastopati proti digitalnim velikanom, ki so izredno vplivni; treba je 

zagotoviti, da se tem podjetjem lahko sodi v Evropi in ne le v Združenih državah, ter jih 

primorati k uporabi evropske zakonodaje. 5.3.1.1: Ustanoviti je treba organ EU, ki bo na 

voljo vsem državljanom in državljankam in bo zahteval preglednost ter zagotavljal skupne 

norme v državah EU.  5.3.2.1: Jasen sistem zavor in ravnovesij, ki ga bo zagotavljal organ EU 

[glejte smernico 5.3.1.1.] (ki ne bo političen, temveč strokoven) in ki bo neodvisen in ga bodo 

financirale države članice.  

131. Sklop (2 smernici): 5.3.2.3: Potrjevanje skladnosti s predpisi o varstvu podatkov na ravni EU 

bi moralo biti obvezno za vsa tehnološka podjetja/ponudnike in bi moralo biti jasno razvidno 

na spletni platformi subjekta. 5.3.4.1: Uvesti je treba merila za certificiranje tehnoloških 

podjetij: zagotavljati bi morali vsem razumljive poenostavljene povzetke informacij o uporabi 

podatkov.  

132. Sklop (2 smernici): 5.3.1.2: Zagotoviti je treba, da se lahko ljudje sami odločijo, kateri 

podatki so občutljivi in kateri niso. 5.2.1.3: Predlagamo, da se pri povezovanju na spletišče 

zagotovijo jasnejša in krajša besedila o privolitvi v uporabo osebnih podatkov.  

133. 5.3.4.3: Izboljšati je treba obveščanje o spremembah splošne uredbe o varstvu podatkov in 

varstvu podatkov nasploh. 

134. 5.3.1.3: Uvesti je treba digitalno izkaznico na ravni EU (ne le nacionalne digitalne osebne 

izkaznice). 

135. 5.3.4.2: Zavrnitev privolitve (če privolitev ni podana izrecno) ali privolitev v omejeno 

uporabo osebnih podatkov bi se morali uveljaviti kot primarno načelo. 

136. 5.3.5.1: Zagotoviti je treba financiranje EU za več raziskav [o varstvu osebnih podatkov]. 

 

Podskupina 10 (5.4. zdrava digitalizacija) 

137. Sklop (2 smernici): 4.2.3.2: Priporočamo, da se poleg digitalne pismenosti nujno intenzivneje 

spodbuja tudi sposobnost državljanov in državljank za kritično razmišljanje. Državljani in 

državljanke morajo biti sposobni kritičnega obravnavanja vsebine. 5.4.2.1: Izobraževati je 

treba ljudi, kako kritično razmišljati. 

138. Sklop (5 smernic): 5.1.2.2: Potrebno je ukrepanje glede lažnih novic in napačnih informacij. 

Priporočamo uvedbo več ukrepov, kot so „preverjena spletišča“. 5.4.2.2: Algoritmi naj 

samodejno prikazujejo najbolj sporne/nesporne različice vsebin o neki temi ter drugačna 

stališča (lažne novice), da je mogoče primerjati. 5.4.2.4: Večinsko mnenje znanstvenih 

krogov je treba uporabiti kot stališče, ki se obravnava kot resnično in uporablja za primerjavo 

z drugimi stališči. 5.4.2.5: Treba je vzpostaviti organizacijo ali institucijo, ki bo preverjala in 

pregledovala novice ter sporočala, ali so resnične ali ne. 5.4.2.8: Oblikovati je treba evropsko 

spletno platformo, ki bo prikazovala preverjene novice. 

139. 5.4.2.6: Mediji ne smejo biti zasebni, biti morajo javni, da ne služijo s širjenjem laži. 
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140. 5.4.2.3: Podatke je treba obdelovati in shranjevati na lokalnih napravah in jih ne pošiljati v 

oblak. 

141. 5.4.2.9: Vzpostaviti je treba evropsko digitalno platformo, ki bo zagotavljala informacije ter 

usposabljanje in izobraževanje (ne le o zdravi uporabi interneta, temveč tudi o številnih 

drugih vidikih), pa tudi gradivo in stik s strokovnjaki s področja duševnega zdravja. 

142. 1.3.4.5: Meriti je treba vpliv digitalne tehnologije na zdravje in okolje. 
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