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Möte 3: 25–27 februari 2022, Dublin, Irland 

De europeiska medborgarpanelerna anordnas av Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
kommissionen inom ramen för konferensen om Europas framtid. 

Detta dokument1 har tagits fram av överläggningsgruppen som består av Danska Teknologirådet, 
ifok, Missions Publiques, Deliberativa och Kantar Public som ansvarar för panelernas utformning och 
genomförande. Europeiska medborgarpanelen 1: Det tredje mötet på temat ”En starkare ekonomi, 
social rättvisa och sysselsättning/Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/Digital 
omställning” leddes av ifok tillsammans med Missions Publiques. 
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1. Sammanfattning av möte 3 

Den 25–27 februari 2022 träffades 180 slumpmässigt utvalda EU-medborgare i olika åldrar, med olika 

bakgrund och från hela EU, för tredje gången för att diskutera ”En starkare ekonomi, social rättvisa 

och sysselsättning/Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/Digital omställning”, och fortsätta de 

överläggningar som ägde rum under mötena 1 och 2. Institute of International & European Affairs 

(IIEA) stod värd för detta avslutande möte för deltagarna i panel 1 på Dublin Castle, och deltagarna 

hade även möjlighet att delta digitalt. Med hjälp av de orienteringar som deltagarna hade utvecklat 

under möte 2 som grund för sitt arbete utarbetade och godkände deltagarna 48 slutliga 

rekommendationer som kommer att läggas fram för och diskuteras i konferensens plenarförsamling. 

15 av de 180 deltagarna deltog på distans.   

Diskussioner och kollektivt arbete genomfördes i tre format: 

● I undergrupper. Var och en av de 15 undergrupperna bestod av omkring 10–13 medborgare. 

I varje undergrupp talades fyra–fem olika språk och varje deltagare hade möjlighet att tala sitt 

eget språk eller ett språk som de kände sig bekväma med. Varje undergrupp hade en särskild 

professionell moderator från överläggningsgruppen eller från andra externa 

                                                
1Ansvarsfriskrivning: Författarna ansvarar för denna rapport, och den återspeglar inte EU-institutionernas synpunkter. 
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tjänsteleverantörer. För att bidra till moderatorernas arbete tillhandahöll Institute of 

International & European Affairs (IIEA) en assistent per undergrupp. 

● I ett plenarsammanträde, med alla deltagare. Plenarsammanträdena leddes av två 

huvudmoderatorer från överläggningsgruppen, med tolkning på de 24 officiella EU-språken, 

och de hölls på Dublin Castle. 

Med stöd av experter och faktagranskare, deras egna kunskaper och erfarenheter, och genom 

överläggningar, började medborgarna med att undersöka alla de orienteringar som panelen 

utarbetade under möte 22 i ett ”öppet forum”. Utöver den sakkunskap som tillhandahållits fick de 

också stöd av moderatorer från undergrupperna. Varje deltagare fick 50 klistermärken (tio 

fuchsiafärgade för tema 1, tio orangefärgade för tema 2, tio gröna för tema 3, tio blå för tema 4, tio 

röda för tema 5) och använde dem för att markera upp till tio prioriterade orienteringar per tema. När 

denna prioritering på panelnivå hade slutförts delades deltagarna upp i samma undergrupper som de 

hade arbetat med under möte 2 och konstaterade tillsammans vilka av undergruppens orienteringar 

som hade prioriterats av resten av panelen.  

Vid utarbetandet av rekommendationer fick varje undergrupp ett vägledande intervall för antalet 

rekommendationer på en till tre, med ett maximiantal på fem. De tre orienteringarna som rangordnats 

högst av panelen inom undertemat lades till utifrån första-, andra- och tredjeplats. Undergruppen 

använde därefter svarta klistermärken (fem per person) för att prioritera de återstående 

orienteringarna och lägga till dem till fjärde- och femteplats.  

Följande undergruppers arbete ägnades åt att omvandla orienteringar till rekommendationer. För att 

göra detta använde medborgarna en mall för rekommendationer:  

 Beskrivning Teckengräns på 
engelska 

Slutlig rekommendation Vi rekommenderar följande: 1000 

Slutlig motivering Vi rekommenderar detta eftersom...  300 

Gruppen ombads att ta upp följande faktorer/frågor (detta var inte en strikt skyldighet utan en stark 
rekommendation) när de formulerade motiveringarna för rekommendationerna:   
 

1. Varför är denna rekommendation viktig och relevant för panelens ämnen? 
2. Varför är det viktigt att vidta åtgärder på EU-nivå? 
3. Vilka oönskade effekter kan denna rekommendation leda till, eller vilka kompromisser kan 

behövas, och varför anser vi ändå att den är viktig? 
 

 

Under arbetet i undergrupper hölls fyra feedbackmöten mellan undergrupper på cirka 30 minuter 

vardera för att hjälpa deltagarna att förstå det arbete som utförts i de andra undergrupperna och för 

att berika deras rekommendationer. För varje feedbackmöte flyttade en deltagare från varje 

undergrupp till ett annat rum. Denna deltagare presenterade utkastet till rekommendationer som 

hittills utarbetats av hans/hennes undergrupp och noterade synpunkterna från de andra deltagarna. 

Assistenten skrev in återkopplingen i ett elektroniskt kalkylblad för att den undergrupp som hade 

utarbetat utkasten till rekommendationer skulle kunna ta del av dem, utöver den muntliga rapporten 

från deras företrädare. 

                                                
2 En rapport från möte 2 i panel 1 finns på: Panel 1 – möte 2 – rapport 

 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
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Panelen röstade sedan om rekommendationerna från varje undergrupp söndagen den 27 februari. 

Före omröstningen fick alla deltagare ett dokument med alla de förslag till rekommendationer som 

hade utarbetats under den föregående dagen, så att de kunde läsa dem på sitt eget språk (automatiskt 

översatt från engelska). Omröstningen ägde rum via ett onlineformulär. Omröstningsförfarandet 

delades upp i fem delar motsvarande panelens fem teman. Rekommendationerna presenterades ett 

tema i taget under halvtimmeslånga arbetspass och inleddes med att en medborgare från varje 

undergrupp delade med sig av återkopplingen om det arbete som utförts under helgen. 

Huvudmoderatorn läste upp var och en av rekommendationerna från temat på engelska så att 

medborgarna kunde höra dem simultantolkas samtidigt. Alla deltagare röstade om en 

rekommendation i taget. Alla tolkar erhöll i förväg de skriftliga utkasten till rekommendationer på 

engelska för att säkerställa en så bra tolkning som möjligt vid tidpunkten för omröstningen. 

Efter slutomröstningen klassificerades rekommendationerna enligt följande:  

- Rekommendationer som överstigit tröskeln på 70 % eller mer av de avgivna rösterna antogs 
av panelen.  

- Rekommendationer som inte överskred tröskelvärdet ansågs inte validerade av panelen och 
ingår i bilaga III till denna rapport. 

Videoinspelningarna av panelens plenarsammanträden finns här: 

● Panelens plenarsammanträde den 25 februari 2022 

● Panelens plenarsammanträde den 27 februari 2022 

2. Bakgrund till möte 3 inom ramen för den europeiska medborgarpanelen 

De europeiska medborgarpanelerna är ett centralt inslag i konferensen om Europas framtid. Fyra 

europeiska medborgarpaneler kommer att anordnas, där medborgarna gemensamt kan reflektera 

över hur de vill att EU:s framtid ska se ut. 

● Fyra paneler bestående av ungefär 200 EU-medborgare som valts ut genom ett slumpmässigt 

förfarande från de 27 medlemsländerna. 

● Panelerna återspeglar mångfalden i EU: geografiskt ursprung (nationalitet och 

stad/landsbygd), kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå. 

● I varje panel ingår minst en kvinnlig och en manlig medborgare per medlemsland. 

● En tredjedel av varje panel består av ungdomar (16–25 år). Det finns en särskild koppling 

mellan denna ungdomsgrupp och det europeiska ungdomsevenemanget. 

Varje panel sammanträdde tre gånger mellan september 2021 och februari 2022. Möte 1 ägde rum i 

Strasbourg, på Europaparlamentet. Möte 2 hölls online med Interactio, ett onlineverktyg som 

möjliggör flerspråkiga möten med simultantolkning på 24 språk. Möte 3 hölls i fyra olika 

medlemsländer: panel 1 i Dublin på Institute of International and European Affairs och på Dublin 

Castle, panel 2 i Florens på Europeiska universitetsinstitutet, panel 3 i Natolin på Europeiska högskolan 

och på Kultur- och vetenskapspalatset i Warszawa, och panel 4 i Maastricht där Maastricht Exhibition 

and Conference Center (MECC) by Studio Europa Maastricht stod värd tillsammans med Maastricht 

University och Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA).  

Medan möte 1 var ett inledningsmöte som syftade till att skapa visioner, fastställa dagordningen och 

prioritera de ämnen som medborgarna vill koncentrera sig på, och möte 2 syftade till att fördjupa sig 

i dessa ämnen och skapa orienteringar, ägnades möte 3 åt att ge bidrag till konferensens 

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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plenarsammanträde genom att formulera en uppsättning rekommendationer för unionens 

institutioner att följa upp. 

3. De viktigaste resultaten av mötet: Rekommendationer som antagits av panelen (som ska 

läggas fram i plenarförsamlingen) 

Tema 1: Arbeta i Europa  

Undertema 1.1 Arbetsmarknaden 
 

1. Vi rekommenderar att en minimilön ska införas för att levnadsstandarden ska bli likvärdig i alla 
medlemsländer. Vi erkänner det som redan har gjorts genom EU-direktivet COM (2020) 682 för att 
standardisera levnadssättet. Minimilönen måste räcka till en nettoinkomst som inte understiger en 
viss nivå för att vi ska uppnå ett väsentligt mål: alla i nöd ska ha mer pengar att använda. 
Minimilönen bör utformas med hänsyn till följande aspekter:  

● EU bör säkerställa att den verkligen genomförs, eftersom inte alla medlemsländer i 
dagsläget tillämpar arbetarskyddet korrekt.  

● Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att övervaka och spåra förbättringar av 
levnadsstandarden. 

● Minimilönen måste sättas med hänsyn tagen till köpkraften i olika länder. En regelbunden 
översynscykel är nödvändig för att anpassa minimilönen till ändrade levnadskostnader 
(t.ex. genom inflation). 

 
Vi rekommenderar detta eftersom en minimilön skulle stärka den sociala rättvisan på 
arbetsmarknaden och förbättra de faktiska levnadsvillkoren för anställda i alla medlemsländer. Detta 
är särskilt viktigt mot bakgrund av att arbetsmiljön snabbt förändras, t.ex. genom digitalisering. 
  
 

2. Det finns redan en EU-lag om arbetstid (EU:s arbetstidsdirektiv – 2003/88/EG). Den räcker dock inte 
till för att säkerställa en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Som ett första steg 
rekommenderar vi att man ser över det regelverk som finns för att avgöra om det fyller sin funktion 
i dagsläget. Som ett andra steg bör EU inrätta en striktare övervakningsmekanism för att säkerställa 
genomförandet i alla medlemsländer. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt olika sektorer med 
olika nivåer av stress och bördor, både psykologiskt och fysiskt. Samtidigt är dock andra sektorer 
beroende av att de anställda visar större flexibilitet för att anpassa sig till företagens specifika 
behov. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom en bättre balans mellan arbete och privatliv är viktig, då den stärker 
den sociala sammanhållningen och bidrar till lika villkor för de anställda. Den har också en positiv 
inverkan på de anställdas individuella välbefinnande. 
  
 
Undertema 1.2 Ungdomar och sysselsättning 
 

3. Vi rekommenderar att nivån på alla olika utbildningsprogram i EU harmoniseras, samtidigt som det 
nationella innehållet accepteras. Vi rekommenderar därför att yrkesexamina valideras och 
ömsesidigt erkänns i alla EU:s medlemsländer. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi vill underlätta arbetskraftens rörlighet i Europa och minska den 
administrativa bördan. 
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4. Vi rekommenderar att högstadie- och gymnasieelever (från 12 års ålder) ska få en inblick i den 
framtida arbetsmarknaden genom att göra flera studiebesök av hög kvalitet hos företag och ideella 
organisationer. För att uppmuntra företagen att acceptera studiebesöken föreslår vi att bidrag ska 
utdelas. I avlägsna områden där utbudet är mindre måste lokala skolor, myndigheter, 
organisationer och företag ha ett nära samarbete så att de inser att dessa studiebesök faktiskt fyller 
ett syfte.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi vill att ungdomarna ska få inblick i de olika möjligheter som finns 
på arbetsmarknaden så att de kan göra bättre val för sina studier och sin yrkesmässiga framtid och 
förstå vikten av sina studieval. De får också lära sig vad ansvar är och att de bör ha respekt för 
arbetsmarknaden. Detta kommer att hjälpa ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Båda sidor 
tjänar på detta. 
 
 

5. Vi rekommenderar att utövandet av mjuka färdigheter ska ingå i alla kurser i skolornas läroplaner. 
Med mjuka färdigheter avser vi lyhördhet, dialog, motståndskraft, förståelse, respekt och 
uppskattning för andra, kritiskt tänkande, självstudier, nyfikenhet, resultatinriktning. Lärarna bör 
utbildas i att överföra dessa färdigheter genom ett nära samarbete med socialarbetare och/eller 
psykologer. Man bör även anordna elevutbyten mellan skolor, organisera deltagande i idrotts- och 
kulturevenemang mellan skolor osv. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom mjuka färdigheter är grundläggande färdigheter som går förlorade 
i den digitala tidsåldern, men som är absolut nödvändiga för våra ungdomars framtida liv. Vi betonar 
därför att de bör tas med i läroplanen för att hjälpa ungdomarna att bli motståndskraftiga och hjälpa 
dem att undvika och övervinna psykiska problem i sina framtida liv. Sociala färdigheter stärker 
relationerna mellan människor och hjälper därför människor att finna sin plats i samhället.  
  
 

6. Vi rekommenderar att det i händelse av allvarliga kriser (t.ex. hälsokriser och krig) ska finnas väl 
förberedda planer med detaljerade scenarier redo, som på ett flexibelt sätt kan sättas in för att 
minimera konsekvenserna för våra ungdomar i deras studier, yrkesutbildning, psykiska 
välbefinnande osv. Med konsekvenser menar vi högre kostnader för studier eller utbildning, 
obligatorisk förlängning av studier, praktik som inte kan genomföras, ökning av psykisk ohälsa. 
Dessa planer måste införas för att minimera konsekvenserna för ungdomar och deras övergång till 
arbetsmarknaden. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom ungdomarna är mycket sårbara i kristider.  
 

Undertema 1.3 Digitalisering på arbetsplatsen 
 

7. Vi rekommenderar att EU inför eller förstärker befintlig lagstiftning som reglerar så kallat smart 
arbete, dvs. arbete online och på distans, t.ex. från hemmet eller en annan plats med 
internetuppkoppling. Vi rekommenderar också att EU lagstiftar för att uppmuntra företag att vara 
socialt ansvarsfulla och för att behålla högkvalitativa ”smarta” arbetstillfällen inom EU. 
Incitamenten kan vara ekonomiska och/eller anseendemässiga och man bör ta hänsyn till befintliga 
internationellt erkända kriterier för miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. För att detta ska 
kunna ske bör EU inrätta en arbetsgrupp bestående av experter från alla berörda parter för att 
undersöka och stärka sådan lagstiftning. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi måste främja högkvalitativa ”smarta” arbetstillfällen och undvika 
att de utlokaliseras till länder utanför EU med lägre kostnader. Covid-19-pandemin och de globala 
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ekonomiska trenderna gör att det brådskar med att skydda arbetstillfällen i EU och reglera ”smart 
arbete”. 
 

8. Vi rekommenderar att EU garanterar alla EU-invånares rätt till digital utbildning. I synnerhet skulle 
ungdomars digitala färdigheter kunna stärkas genom införandet av en EU-certifiering i skolorna som 
kan förbereda dem för den framtida arbetsmarknaden. Vi rekommenderar också särskild utbildning 
på EU-nivå för att omskola och vidareutbilda arbetstagare så att de förblir konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden. Slutligen rekommenderar vi att EU ökar medvetenheten om befintliga digitala 
plattformar som t.ex. Eures, som kopplar samman arbetstagare med arbetsgivare och hjälper folk 
att hitta jobb i EU. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom certifierade digitala färdigheter är grundläggande för att folk ska 
kunna komma in på arbetsmarknaden och för att arbetstagare ska kunna omskola sig och förbli 
konkurrenskraftiga.  
 
 
Tema 2: En ekonomi för framtiden 
 

Undertema 2.1 Innovation och europeisk konkurrenskraft 
 

9. Vi rekommenderar att EU skapar möjligheter för olika enheter (universitet, företag, 
forskningsinstitut osv.) att investera i forskning och innovation som syftar till att utveckla  

● nya material som är mer hållbara än de som för närvarande används och som skyddar den 
biologiska mångfalden, 

● innovativ användning av befintliga material (även genom återvinning och användning av 
modern teknik med minsta möjliga miljöavtryck).  

Vi rekommenderar att detta blir ett fortlöpande, långsiktigt åtagande från EU:s sida (åtminstone 
fram till 2050).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi lever på en planet med begränsade resurser. Om vi vill ha en 
framtid måste vi skydda klimatet och hitta planetvänliga alternativ. Vi vill också att EU ska bli ledande 
på detta område och få starka konkurrensfördelar på den internationella arenan. Syftet med 
rekommendationen är att skapa innovativa resultat som kan tillämpas brett och genomföras på olika 
områden och i olika länder. Detta skulle också ha en positiv inverkan på ekonomin och 
arbetsmarknaden genom att nya arbetstillfällen skapas inom området hållbar innovation. Det skulle 
kunna bidra till att bekämpa sociala orättvisor genom att ersätta nuvarande, exploaterande 
produktionsmetoder med nya, mer etiska metoder. 
 
 

10. Vi rekommenderar att EU gör ett långsiktigt och kontinuerligt åtagande att i stor utsträckning öka 
andelen energi från hållbara källor, med hjälp av en rad olika förnybara energikällor med lägsta 
möjliga miljöavtryck (baserat på en helhetsbedömning av livscykeln). Dessutom bör EU investera i 
att förbättra och upprätthålla kvaliteten på elinfrastrukturen och elnätet. Vi rekommenderar också 
att tillgång till energi till överkomliga priser erkänns som en grundläggande medborgerlig rättighet.  
 
Vi rekommenderar detta av följande skäl: 

● En diversifiering av energikällorna (t.ex. solenergi, vindkraft, vätgas, havskraft eller framtida 
hållbara energikällor) skulle minska EU:s energiberoende. 

● EU-invånarna skulle få lägre elkostnader.  
● Det skulle skapa nya jobb och leda till en omstrukturering av energimarknaden (särskilt i 

regioner som fram tills nu varit beroende av fossila bränslen). 
● Det skulle kunna främja vetenskaplig utveckling av innovativa tekniker för energiutvinning. 
● Kvaliteten på den elektriska infrastrukturen och elnätet är lika viktiga som energikällorna, då 

den möjliggör en smidig, effektiv och överkomlig distribution och transport av energi.  
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11. Vi rekommenderar att EU aktivt främjar miljövänligare produktionsprocesser genom att 
subventionera eller på annat sätt belöna företag som investerar i att sänka miljökostnaderna för sin 
produktion. Dessutom kräver vi insatser för att återställa postindustriella områden och upprätta 
skyddade gröna zoner runt befintliga områden. Företagen bör åläggas att finansiera dessa insatser, 
åtminstone delar av dem, ur egen ficka.   
 
Vi rekommenderar detta eftersom produktionsprocesserna är en viktig del av leveranskedjan. Att göra 
dem miljövänligare skulle i hög grad kunna minska vår klimatpåverkan. Vi anser att företag och 
industrier bör ställas till svars för hur de producerar sina produkter (inbegripet återuppodling och 
miljöskyddsåtgärder). Miljöanpassade produktionsprocesser är också ett sätt att förbereda företagen 
för framtiden och göra dem mer motståndskraftiga (vilket skyddar arbetstillfällen).  
 

 

Undertema 2.2 Hållbar ekonomi/Undertema 2.3 Beskattning 
 

12. Vi rekommenderar att vi ska överge plastbehållare och övergå till återanvändbara behållare. Det 
bör finnas incitament för konsumenter och företag, så att det inte blir dyrare för konsumenterna 
att köpa varor i lösvikt (en vrac på franska eller sfuso på italienska) jämfört med förpackade varor. 
Företag som bidrar till denna omställning bör få skattefördelar och de som inte gör det bör betala 
mer skatt. Produkter som inte kan återanvändas bör vara återvinningsbara och/eller biologiskt 
nedbrytbara. För att fastställa reglerna, övervaka att de följs och se till att alla känner till dem 
behövs en offentlig institution eller ett tillsynsorgan. Vi rekommenderar att man undervisar och 
kommunicerar om dessa åtgärder – även genom sociala medier – så att företag och konsumenter 
kan ändra sitt beteende på lång sikt. Företagen bör uppmuntras och få hjälp att hitta de bästa 
lösningarna för sitt eget avfall (t.ex. byggföretag).   
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi alla måste ta ansvar för våra handlingar. Så vi måste se över alla 
produktionsprocesser. Återvinning kräver många resurser (vatten, energi), så det kan inte vara det 
enda svaret. Därför föreslår vi att varor ska säljas i lösvikt. Materialåtervinning bör endast användas 
för material som lätt kan återvinnas. Och Finland har visat att det är möjligt att återvinna en mycket 
stor andel.   
  
 

13. Vi rekommenderar att hela EU ska ha samma skatteregler och att skattepolitiken ska harmoniseras. 
Skatterna bör harmoniseras på ett sätt som ger enskilda medlemsländer utrymme att fastställa sina 
egna skatteregler men ändå förhindrar skattesmitning. Det kommer att sätta stopp för skadlig 
skattepraxis och skattekonkurrens. Handelstransaktioner bör beskattas på den plats där de äger 
rum. När ett företag säljer något i ett land ska det betala skatt i det landet. Dessa nya regler syftar 
till att förhindra utlokalisering och säkerställa att transaktioner och produktion äger rum mellan EU-
länder.   
 
Vi rekommenderar detta för att skydda och utveckla arbetstillfällen och ekonomisk verksamhet i EU 
och skapa rättvisa mellan medlemsländerna. Det kommer att leda till en samsyn om skattesystemet 
inom EU. Avsikten är att få ett slut på den absurda monopolsituationen för jätteföretag som inte 
betalar tillräckligt med skatt jämfört med mindre företag. Det kommer också innebära att pengarna 
hamnar där den kommersiella verksamheten sker. 
  
 

14. Vi rekommenderar att man avskaffar användningen av planerat åldrande i all elektronisk 
utrustning. Förändringar bör ske på både individuell och kommersiell nivå, för att garantera att vi 
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kan äga, reparera och uppgradera utrustning på lång sikt. Vi rekommenderar att man främjar 
renovering av enheter. Genom lagstiftning skulle det vara obligatoriskt för företag att garantera 
rätten till reparation, inklusive uppgraderingar av hård- och mjukvara, och att återvinna alla 
produkter på lång sikt. Vi rekommenderar också att alla företag ska använda standardiserade 
anslutningsdon. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom produkterna i den moderna världen tenderar att hålla i två år, och 
vi vill att de ska ha en mycket längre livslängd på cirka tio år. Detta förslag kommer att ha en positiv 
klimatmässig och ekologisk inverkan. Det kommer också att minska kostnaderna för konsumenterna 
och minska konsumtionshetsen.  
  
 

15. Vi rekommenderar att alla erbjuds utbildning om miljön och kopplingen mellan miljö och hälsa. 
Utbildningen ska hjälpa alla att fastställa sina egna personliga strategier för att införliva dessa frågor 
i sin livsföring. Denna utbildning ska börja i skolan med särskilda ämnen som tar upp alla ekologiska 
frågor, och vi bör fortsätta att utbildas under hela livet (t.ex. på arbetsplatsen). Detta kommer att 
bidra till att minska avfallet och skydda miljön och människors hälsa. Denna utbildning kommer att 
främja lokal konsumtion av hälsosamma och obearbetade produkter från lokala producenter. De 
som inte hjälper till att minska avfallet måste genomgå en kostnadsfri kurs om dessa frågor. För att 
möjliggöra en sådan livsstilsförändring måste priserna vara rättvisa för producenterna och 
konsumenterna. Därför föreslår vi att små, lokala och miljövänliga producenter ska skattebefrias. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi tror att många människor ännu inte känner sig berörda av dessa 
frågor. Därför behöver alla få utbildning om detta. Dessutom tenderar lokala och hälsosamma 
produkter att vara alltför dyra för många. Vi måste se till att lokalt framställda produkter blir mer 
allmänt tillgängliga för alla.  
 

 

Undertema 2.4 Jordbruk/Undertema 2.5 Digital infrastruktur  
 

16. Vi rekommenderar att man inför ett gemensamt europeiskt lättförståeligt märkningssystem för 
konsumtionsvaror och livsmedel (om allergener, ursprungsland osv.), ger insyn i pågående 
godkännandeförfaranden och digitaliserar produktinformation genom en standardiserad och 
användarvänlig europeisk app som gör det möjligt att hitta ytterligare information om produkterna 
och produktionskedjan. Vi ser också behovet av ett verkligt oberoende organ som reglerar 
livsmedelsstandarder i hela EU, med lagstiftningsbefogenheter så att det kan tillämpa sanktioner. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom alla EU-invånare bör kunna förvänta sig samma 
livsmedelsstandard. För att skydda invånarnas säkerhet är det nödvändigt att livsmedelsprodukterna 
är tillförlitliga. Dessa rekommendationer har gjorts för att förbättra övervakningen av godkännandet 
och insynen i livsmedelsproduktionen på ett harmoniserat sätt. 
  
 

17. Vi rekommenderar att infrastrukturen ska vara en statlig tillgång så att uppkomsten av telekom- 
och internettjänstmonopol förhindras. Tillgången till internet bör vara en rättighet, och man bör 
prioritera områden utan internetanslutning och se till att de blir uppkopplade. Barn och familjer bör 
prioriteras när det gäller tillgången till internet och hårdvara, i synnerhet när det gäller utbildning. 
Detta är särskilt viktigt under pandemier. Det behövs ett initiativ för att stödja distansarbete, t.ex. 
kontorsutrymmen med tillgång till tillförlitlig och snabb internetuppkoppling och digital utbildning. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi måste se till att den digitala omställningen genomförs på ett 
rättvist sätt. Tillgång till internet är grundläggande för demokratin och en rättighet för alla EU-
invånare. 
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18. Vi rekommenderar att lokala insekter respekteras och skyddas mot invasiva arter. Vi föreslår också 
att man ska förespråka och skapa incitament för att nybyggnationer ska ha obligatoriska 
grönområden. Vi efterlyser införandet av biologisk mångfald som ett obligatoriskt ämne i skolornas 
läroplaner, t.ex. genom praktiska aktiviteter. Det är viktigt att öka medvetenheten om biologisk 
mångfald genom att använda mediekampanjer och uppmuntra tävlingar i hela EU (på lokal nivå). Vi 
rekommenderar att bindande nationella mål för återplantering av inhemska träd och lokal flora 
fastställs i alla EU-länder. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom biologisk mångfald är avgörande för miljön, livskvaliteten och 
kampen mot klimatförändringarna. 
  

 
Tema 3: Ett rättvist samhälle 
 

Undertema 3.1 Social trygghet 
 

19. Vi rekommenderar att man främjar och harmoniserar socialpolitik och lika rättigheter, inklusive 
hälsa, i hela EU och tar hänsyn till överenskomna bestämmelser och minimikrav i hela territoriet.   
 
Vi rekommenderar detta eftersom det finns stora skillnader mellan medlemsländerna när det gäller 
socialpolitik, och dessa måste minskas för att alla invånare ska få ett anständigt liv. Utsatta personer 
behöver få den vård och det stöd de av olika skäl (hälsa, ålder, sexuell läggning osv.) behöver. 
 
 

20. Vi rekommenderar att man främjar forskning om sociala frågor och hälsa i EU, och att man 
prioriterar sådant som anses vara av allmänt intresse och som medlemsländerna enats om, och 
tillhandahåller lämplig finansiering. Vi måste stärka samarbetet mellan olika expertområden, 
mellan länder, studiecentrum (universitet osv.).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det finns många områden där kunskapen måste utvecklas och 
fördjupas. Pandemin är ett exempel på en situation där forskning är avgörande för att förbättra livet, 
där samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn och mellan olika länder är viktig och där 
ekonomiskt stöd är nödvändigt.  
  

 
21. Vi rekommenderar att EU får större befogenheter inom socialpolitiken för att kunna harmonisera 

och fastställa minimiregler och pensionsförmåner i hela EU på grundval av en grundlig analys. 
Minimipensionen i ett land måste ligga över fattigdomsgränsen i det landet. Man bör differentiera 
pensionsåldern på grundval av en kategorisering av yrken; personer med psykiskt och fysiskt 
krävande yrken bör få gå i pension tidigare. Samtidigt bör äldre personer som vill fortsätta att arbeta 
genom frivillig överenskommelse garanteras rätten att göra det.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom den förväntade livslängden ökar och födelsetalen minskar. Den 
europeiska befolkningen åldras och därför måste vi vidta ytterligare åtgärder för att undvika risken för 
att de äldre marginaliseras och säkerställa att de kan leva ett anständigt liv.  
 
 

22. Vi rekommenderar en rad överenskomna åtgärder för att uppmuntra till en ökning av födelsetalen 
och för att säkerställa lämplig barnomsorg. Dessa åtgärder omfattar bl.a. överkomlig och tillgänglig 
barnomsorg (på arbetsplatsen, över natten, sänkning av momsen på barnutrustning), bostäder, 
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stabilt arbete, stöd till moderskap, särskilda åtgärder för att stödja och skydda ungdomars och 
föräldrars arbete och för att ge mödrar och fäder tillgång till kunskap när de återvänder till arbetet.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU har påtagligt låga födelsetal, vilket ytterligare bidrar till den 
europeiska befolkningens åldrande och kräver att omedelbara åtgärder vidtas. De föreslagna 
åtgärderna syftar till att ge unga familjer den stabilitet som behövs för att försörja barn.  
  
 

23. Vi rekommenderar att man garanterar social omsorg och hälso- och sjukvård för äldre i hemmet och 
på vårdhem. Dessutom behövs stödet förbättras för dem som tar hand om äldre (släktingar).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom den förväntade livslängden ökar samtidigt som födelsetalen 
minskar. Den europeiska befolkningen åldras och därför måste vi vidta ytterligare åtgärder för att 
undvika risken för att de äldre marginaliseras och säkerställa att de kan leva ett anständigt liv. 
 
 

24. Vi rekommenderar att EU stöder palliativ vård och dödshjälp (eutanasi) i enlighet med konkreta 
regler och bestämmelser. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det skulle minska patienternas och familjernas smärta och 
garantera ett anständigt slut på livet. 
 
 
Undertema 3.2 Lika rättigheter 
 

25. Vi rekommenderar att EU stöder riktad tillgång till anständiga subventionerade bostäder för 
befolkningen, i enlighet med deras särskilda behov. Den ekonomiska bördan bör fördelas mellan 
privata finansiärer, hyresvärdar, boende, medlemsländernas förvaltningar på central och lokal nivå 
samt Europeiska unionen. Syftet bör vara att underlätta byggandet av nya subventionerade 
bostäder och renovering av det befintliga beståndet, bl.a. genom kooperativa föreningar, hyra och 
inköp. Stödet bör beviljas på grundval av tydliga kriterier (t.ex. hur stor bostadsyta som ska 
subventioneras per person, stödmottagarnas inkomster osv.). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom bättre tillgång till bostäder skulle säkerställa att EU:s invånare får 
åtnjuta påtagliga lika rättigheter. Det skulle bidra till att minska de sociala spänningarna. Även om EU 
främst uppmanas att övervaka stödmekanismen bör nationella och lokala myndigheter mer aktivt lösa 
bostadsproblemen. 
 
 

26. Vi rekommenderar att EU förbättrar reglerna för stödåtgärder för barnfamiljer och ser till att de 
genomförs enhetligt i alla medlemsländer. Sådana åtgärder är exempelvis förlängd föräldraledighet, 
bidrag vid barnafödande och barnbidrag.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi tror att åtgärderna skulle minska det demografiska problem som 
EU står inför. De skulle också förbättra jämställdheten mellan föräldrarna. 
  

 
27. Vi rekommenderar att EU vidtar åtgärder för att garantera att alla familjer har samma 

familjerättigheter i alla medlemsländer. Sådana rättigheter omfattar rätten till äktenskap och 
adoption. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser att alla EU-invånare bör åtnjuta lika rättigheter, inklusive 
familjerättigheter. Familjen är den grundläggande formen av social organisation. En lycklig familj 
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bidrar till ett sunt samhälle. Rekommendationen syftar till att säkerställa att alla invånare åtnjuter 
familjerättigheter oavsett kön, ålder (för vuxna), etnicitet eller fysiska hälsotillstånd. 
 
 
Undertema 3.3 Rättvisa/Undertema 3.4 Tillgång till idrott 
 

28. Vi rekommenderar att EU:s jämställdhetsstrategi för 2020–2025 ges hög prioritet och behandlas 
som en brådskande fråga för medlemsländerna att hantera på effektivt sätt. EU bör a) fastställa 
indikatorer (dvs. attityder, lönegap, sysselsättning, ledarskap osv.), se över strategin årligen och 
vara transparent med resultaten, och b) inrätta en ombudsman för att få återkoppling direkt från 
invånarna. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser att jämställdheten är långt ifrån vad vi skulle vilja se i EU. 
Det bör råda harmoni i fråga om jämställdhet och medborgerliga rättigheter på europeisk nivå, så att 
de uppnås i alla länder och inte bara i länder med en starkare jämvikt i frågan. Vi värdesätter 
förekomsten av kvinnor i maktpositioner, och deras bidrag, och inom alla typer av yrken för att få ett 
mångsidigt och tillfredsställande EU. Kvinnor missgynnas i många situationer (även om de har 
god/högre utbildning eller andra goda förutsättningar), så en sådan strategi är absolut nödvändig. 
  
 

29. Vi rekommenderar att EU främjar och ökar medvetenheten om idrott och fysisk aktivitet i alla 
medlemsländerna på grund av deras hälsofördelar. Idrott och fysisk aktivitet bör ingå i politiken för 
social, fysisk och psykisk hälsa, utbildning och arbete (dvs. främjande av idrott och/eller läkares 
utskrivning av idrott på recept och, när så sker, garanterad tillgång till idrottsanläggningar, 1 timmes 
arbetstid/vecka för fysisk aktivitet osv.). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det är en investering på lång sikt. Investeringar i idrott och fysisk 
aktivitet minskar kostnaderna och bördorna för hälso- och sjukvården. Exempelvis skulle idrott och 
fysisk aktivitet som hälsoåtgärd förkorta behandlingsperioder och göra behandlingen effektivare. 
Detta genomförs redan framgångsrikt i vissa länder, t.ex. Tyskland. Idrott är ett sätt att främja värden 
som engagemang, ansträngning, självkänsla, respekt och kamratskap. En stillasittande livsstil är 
vanligare nu än för tidigare generationer bland annat eftersom fler har kontorsjobb och/eller 
förändrade fritidsvanor. 
  
 

30. Vi rekommenderar att EU ålägger varje medlemsland att ha en fastställd minimilön som är kopplad 
till levnadskostnaderna i den staten och som anses vara en skälig lön som kan möjliggöra 
minimilevnadsvillkor över fattigdomsgränsen. Varje medlemsland måste övervaka detta.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom det inte är rättvist att även en person som arbetar inte får pengarna 
att räcka till slutet av månaden. Rättvisa löner bör bidra till livskvaliteten på social nivå. Orättvisa löner 
medför höga kostnader för staterna (otrygghet, skatteflykt, högre sociala kostnader osv.). 
  

 
31. Vi rekommenderar en skatteharmonisering mellan medlemsländerna i EU (för att undvika 

skatteparadis inom EU och bekämpa utlokalisering inom Europa) och ett skatteincitament för att 
motverka utlokalisering av arbetstillfällen utanför Europa. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi är oroade över konsekvenserna av utlokaliseringen av 
arbetstillfällen utanför Europa, och för att detta skulle förhindra skattekonkurrens mellan EU:s 
medlemsländer. 
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Tema 4: Lärande i Europa 
 

Undertema 4.1 Europeisk identitet/Undertema 4.2 Digital utbildning 
 

32. Vi rekommenderar att man främjar flerspråkighet från tidig ålder, t.ex. med början i förskolan. Från 
grundskolan och framåt bör det vara obligatoriskt för barn att utöver sitt eget språk uppnå nivå C1 
på ett andra aktivt EU-språk.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom flerspråkighet är ett verktyg som för samman människor och är en 
bro till andra kulturer, och gör på så sätt andra länder och deras kulturer mer tillgängliga. Den stärker 
den europeiska identiteten och det interkulturella utbytet. Det är viktigt att lära känna de andra 
kulturerna inom ramen för Europeiska unionen. Att kunna samtala på två språk på en hög nivå skulle 
därför bidra till att skapa en gemensam europeisk identitet och förståelse för andra europeiska 
kulturer. EU måste säkerställa att det finns ett nära samarbete med utbildningsanstalterna för att 
utveckla framgångsrika utbildningsresultat. Dessutom måste det finnas ett särskilt program (t.ex. 
digitala plattformar, utökade Erasmus+-program osv.) som uteslutande främjar flerspråkighet. De 
nuvarande Europaskolorna kan tjäna som förebild i detta avseende. EU bör inrätta fler sådana skolor 
och aktivt främja dem. 
  
 

33. Vi rekommenderar att EU ökar medvetenheten om farorna med internet och digitalisering för 
ungdomar genom att skapa ett obligatoriskt ämne i grundskolan. EU bör skapa verktyg och inrätta 
gemensamma utbildningsutrymmen för ungdomar att lära sig tillsammans.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom de nuvarande initiativen och programmen på detta område inte är 
tillräckliga. Dessutom känner många EU-invånare inte till de befintliga EU-initiativen på dessa 
områden. Barn är inte tillräckligt medvetna om farorna med internet, så vi bör göra mycket mer för 
att främja och öka medvetenheten bland den yngre generationen. 
 
 

34. Vi rekommenderar att EU anstränger sig för att göra tekniken mer tillgänglig för den äldre 
generationen genom att främja program och initiativ, t.ex. i form av kurser som är anpassade till 
deras behov. EU bör garantera rätten att använda digitalisering för dem som så önskar och föreslå 
alternativ för dem som inte gör det.   
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU bör säkerställa att äldre människor kan delta i den digitala 
världen och att ingen diskrimineras. Förenklade verktyg bör införas för generationer som inte har lika 
stor erfarenhet av att använda viss teknik, för att integrera dem i dagens värld. Vi rekommenderar att 
initiativ som redan finns främjas bättre, så att invånarna blir medvetna om dessa möjligheter. EU bör 
inte diskriminera äldre generationer när det gäller användningen av datorverktyg. (Detta innebär att 
invånarna bör kunna leva sina liv utan att vara tvungna att använda sig av internet.) EU bör organisera 
och tillhandahålla kostnadsfritt permanent stöd till äldre generationer för att underlätta tillgången till 
digitala verktyg. 
 
 
Undertema 4.3 Kulturellt utbyte/Undertema 4.4 Miljöutbildning  
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35. Vi rekommenderar att EU skapar en plattform på vilken undervisningsmaterial om 
klimatförändringar, hållbarhet och miljöfrågor kan göras tillgängligt för utbildningssyften. Denna 
information bör vara faktabaserad, expertgranskad och skräddarsydd för varje medlemsland. 
Plattformen 

● bör omfatta lektioner för flera målgrupper, t.ex. människor som bor i städer eller på 
landsbygden, för alla åldersgrupper och för alla nivåer av förhandskunskap, 

● måste finnas tillgänglig för alla medlemsländer och vara lättåtkomlig, 
● bör vid genomförandet inkludera en plan för att främja dess användning, vilket bör göras i 

samarbete med relevanta företag, 
● kan göras tillgänglig tillsammans med ett finansieringsprogram för att stödja användningen 

och genomförandet av informationen på plattformen. Denna finansiering bör också ge stöd 
till studiebesök för att visa relevanta konkreta exempel.  
 

Vi rekommenderar detta eftersom människor i alla åldrar behöver tillgång till faktabaserad 
information om hur man hanterar klimatförändringar, hållbarhet och miljöfrågor. Viktiga idéer, som 
t.ex. ekologiskt fotavtryck, måste förstås av alla, särskilt ungdomar, eftersom det vi lär oss som barn 
används hela livet. Dessa ämnen är komplexa, och felaktig information förekommer överallt. Vi 
behöver en tillförlitlig källa och EU har den trovärdighet och de resurser som krävs för att tillhandahålla 
denna. Detta är också viktigt eftersom kunskapsnivåerna och den enkla tillgången till trovärdig 
information skiljer sig åt mellan medlemsländerna. 
  
 

36. Vi rekommenderar att EU prioriterar att göra utbytesprogram tillgängliga för alla (åldersgrupper, 
medlemsländer, utbildningsnivåer och personer med olika ekonomiska möjligheter) och möjliggör 
utbyten eller praktikperioder mellan sektorer, länder, utbildningsanstalter, städer och företag. EU 
bör ansvara för att initiera, förmedla och finansiera kulturella och sociala utbyten i hela EU – både 
fysiskt och digitalt. EU måste aktivt främja dessa initiativ och rikta sig till människor som inte redan 
är medvetna om kulturella och sociala utbytesprogram. Konferensen om Europas framtid, där 
människor valdes ut slumpmässigt, är det perfekta exemplet på ett europeiskt utbyte. Vi vill ha mer 
av detta – men också initiativ i mindre skala samt utbyten inom idrott, musik, (sociala) 
praktikperioder osv. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det är viktigt att skapa en känsla av samhörighet och 
sammanhållning och att främja tolerans för alla våra vackra skillnader/olika perspektiv samt för 
utvecklingen av individuella färdigheter. Detta kommer samtidigt att möjliggöra utvecklingen av 
vänskap, ömsesidig förståelse och kritiskt tänkande. Vi skulle vilja främja engagemanget hos alla 
medlemmar i våra samhällen, även de som hittills inte har deltagit i sådana initiativ. 
 

  
Undertema 4.5 Kvalitet på, finansiering av och tillgång till utbildning/Undertema 4.6 Harmonisering 
av utbildning  
 

37. Vi rekommenderar att alla medlemsländer enas om och antar en certifierad minimistandard för 
utbildning i kärnämnen som börjar i grundskolan. Syftet är att säkerställa att alla invånare har lika 
tillgång till en utbildning av standardkvalitet som säkerställer rättvisa och jämlikhet. 
 
Vi rekommenderar detta av följande skäl: 

● En minimistandard skulle ge föräldrar, lärare och studerande större förtroende för sina 
utbildningssystem samtidigt som kapaciteten för initiativförmåga och mångfald finns kvar.  

● Om vår rekommendation genomförs skulle den stärka en gemensam europeisk identitet och 
främja samhörighet, enighet och känsla av tillhörighet.  

● Genomförandet av denna rekommendation skulle leda till ökat samarbete och utbyte mellan 
skolor i hela EU, vilket skulle förbättra relationerna mellan lärare och elever och i hög grad 
bidra till utbytesprogrammen. 
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38. Vi rekommenderar att man lär ut engelska, till en certifierbar standard, som ett kärnämne i 
grundskolan i alla EU:s medlemsländer för att underlätta och stärka EU-invånarnas förmåga att 
kommunicera effektivt.  
 
Vi rekommenderar detta av följande skäl: 

● Detta skulle ge större enighet och jämlikhet genom att öka invånarnas förmåga att 
kommunicera med varandra och stödja en starkare gemensam europeisk identitet. 

● Detta skulle möjliggöra en bredare, flexibel och mer tillgänglig arbetsmarknad som ger 
invånarna självförtroende att arbeta och kommunicera i alla andra EU-länder och ge större 
personliga och yrkesmässiga möjligheter. 

● Ett gemensamt europeiskt språk skulle kunna uppnås på mycket kort tid om detta skulle 
genomföras. 

● Användningen av ett gemensamt språk påskyndar informationsutbytet, vilket skulle gynna 
samarbetet, gemensam krishantering, humanitära insatser och föra Europa och européerna 
närmare varandra. 

 
Tema 5: En etisk och trygg digital omställning 
 

Undertema 5.1 Demokratisk digitalisering/Undertema 5.2 Cybersäkerhet 
 

39. Vi rekommenderar att EU får större befogenheter att hantera olagligt innehåll och it-brottslighet. 
Vi rekommenderar att Europols/Europeiska it-brottscentrumets kapacitet förstärks, bl.a. genom 
följande:  

● Ökade ekonomiska resurser och ökad personal  
● Säkerställande av att straff utdöms på liknande sätt i varje land  
● Säkerställande av att kontrollen av efterlevnaden är snabb och effektiv 

 
Vi rekommenderar detta för att garantera friheten på internet, samtidigt som man säkerställer att 
diskriminering, övergrepp och trakasserier bestraffas. Vi stöder tanken på att ha ett europeiskt 
offentligt organ eftersom vi inte vill överlåta regleringen av onlineplattformar enbart till privata 
företag. Onlineplattformarna måste ta ansvar för det innehåll som distribueras, men vi vill se till att 
deras intressen inte sätts i första rummet. Regleringen av innehållet och lagföringen av de ansvariga 
måste vara effektiv och snabb, så att den också har en avskräckande effekt på brottslingarna. 
  
 

40. Vi rekommenderar att EU investerar i innovativa digitala infrastrukturer av hög kvalitet (t.ex. 5G 
som utvecklas i Europa) för att säkerställa Europas oberoende och förhindra beroendet av andra 
länder eller privata företag. EU bör också beakta investeringar i underutvecklade regioner i EU. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom digital infrastruktur spelar en avgörande roll för Europas ekonomi 
och för att underlätta vardagslivet i Europa. Europa behöver därför digital infrastruktur av hög kvalitet. 
Om Europa är beroende av andra kan det vara sårbart för negativ påverkan från privata företag eller 
andra länder. EU bör därför investera i digital infrastruktur för att öka sitt oberoende. Det är också 
viktigt att säkerställa digital inkludering genom att se till att investeringar görs i mindre digitalt 
utvecklade regioner.  
 
 

41. Vi rekommenderar att EU främjar utbildning om falska nyheter, desinformation och säkerhet på 
nätet i Europas skolor. Den bör bygga på exempel på bästa praxis från hela EU. EU bör inrätta en 
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särskild organisation för att främja detta arbete och för att ge rekommendationer till 
utbildningssystemen. Den bör också främja icke-formell utbildning samt innovativa och kreativa 
undervisningsmetoder (t.ex. rollspel). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det är viktigt att införa lektioner om säkerhet på nätet och 
kunskaper om digital säkerhet (hantering av nätbedrägerier, falsk information osv.) i skolan för att ge 
alla verktyg för att skydda sig mot hot på nätet. Det är viktigt att rikta in sig på den yngre generationen 
eftersom de är mycket utsatta för hot på nätet. Skolorna kan också kommunicera med föräldrar för 
att främja god praxis. Denna utbildning kan bygga på exempel på bästa praxis i hela Europa (t.ex. 
Finland) samtidigt som den kan anpassas till varje lands behov. 
 
 
Undertema 5.3 Dataskydd 
 

42. Vi rekommenderar att ytterligare begränsa ”datajättarnas” missbruk av data genom en bättre 
efterlevnad av den allmänna dataskyddsförordningen, och genom att skapa mer standardiserade 
mekanismer i hela EU och genom att säkerställa att även icke-europeiska företag som är verksamma 
i EU följer den. Förbättringen bör kräva en tydlig och kort förklaring av användningsvillkoren för att 
undvika tvetydighet, ge mer information om hur och av vem data kommer att användas och undvika 
standardsamtycke till vidareutnyttjande och vidareförsäljning av data. Den bör säkerställa att data 
raderas permanent när en invånare så begär. Den bör också förbättra säkerställandet av konsekvent 
efterlevnad när det gäller profilering av enskilda personer på grundval av deras aktivitet på nätet. 
Vi föreslår två typer av sanktioner: böter som står i proportion till företagets omsättning och 
begränsningar i företagets verksamhet. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom insynen för närvarande är mycket begränsad när det gäller vilken 
typ av data som samlas in, hur den behandlas och till vem den säljs. Vi måste ytterligare begränsa 
datajättarna maktmissbruk och se till att invånarnas samtycke till databehandling är välinformerat. 
  
 

43. Vi rekommenderar att man inrättar en oberoende EU-omfattande byrå som tydligt definierar 
inkräktande beteende (t.ex. skräppost) och skapar riktlinjer och mekanismer för hur invånarna kan 
välja bort och återkalla data, särskilt från tredje parter. Byrån måste ha mandat att identifiera och 
bestraffa bedragare och organisationer som inte följer reglerna. Den bör arbeta för att säkerställa 
att EU:s regler följs av enheter som inte är baserade men verksamma i EU. Den skulle finansieras av 
EU-institutionerna och bestå av ett blandat råd bestående av oberoende organ (dvs. experter från 
universitet och enheter som företräder yrkesverksamma). Den bör ha ett roterande 
ordförandeskap. Vi föreslår två typer av sanktioner: böter som står i proportion till företagets 
omsättning och begränsningar i företagets verksamhet. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det inte finns något centralt organ med ett starkt mandat som kan 
hjälpa invånarna när de har ett problem och behöver hjälp, rådgivning eller stöd. Det finns inga tydliga 
och obligatoriska regler som företagen måste följa, och antingen genomförs sanktionerna inte eller så 
är de försumbara för företagen.  
 
 

44. Vi rekommenderar att man skapar ett system för EU-certifiering som på ett transparent sätt 
återspeglar efterlevnaden av den allmänna dataskyddsförordningen, och som säkerställer att 
information om dataskydd presenteras på ett tillgängligt, tydligt och enkelt sätt. Detta certifikat 
skulle vara obligatoriskt och synligt på webbplatser och plattformar. Detta certifikat bör utfärdas av 
en befintlig eller särskilt inrättad oberoende certifierare på europeisk nivå som inte är kopplad till 
nationella myndigheter eller den privata sektorn. 
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Vi rekommenderar detta eftersom det för närvarande inte finns någon eller endast liten insyn i hur 
väl data skyddas av varje företag, och användare/kunder kan inte göra välgrundade val. 
 
  

 
45. Vi rekommenderar en bättre förklaring av den allmänna dataskyddsförordningen och en förbättrad 

kommunikation kring den genom att skapa standardtext om efterlevnad som använder ett enkelt 
och tydligt språk som alla förstår. Denna text bör innehålla ett huvudbudskap och/eller 
grundläggande principer. Processen för att lämna samtycke bör vara mer visuell (dvs. som en app 
som begär uttryckligt tillstånd för åtkomst via telefon). Den bör åtföljas av en informationskampanj 
(även på tv) och konsekvent tillhandahålla obligatoriska kurser (åtminstone för de som arbetar med 
data) och ge råd till dem som behöver hjälp. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom ordalydelsen i den allmänna dataskyddsförordningen för 
närvarande är för vag och teknisk, mängden information är överväldigande och inte tillgänglig för alla. 
Kommunikationen är inte heller likartad mellan olika länder och utesluter ofta olika grupper, främst 
äldre och de som inte är digitala infödingar. 
 
 
Undertema 5.4 Hälsosam digitalisering 
 

46. Vi rekommenderar att EU tar itu med problemet med falska nyheter på två sätt: 
● Genom lagstiftning om att sociala medieföretag ska införa algoritmer för maskininlärning 

som kan belysa tillförlitligheten hos information på sociala medier och nya medier och förse 
användaren med källor till faktagranskad information. Vi rekommenderar att algoritmerna 
kontrolleras av experter för att säkerställa att de fungerar väl. 

● Genom införandet av en digital plattform som bedömer informationen från traditionella 
medier (t.ex. tv, tidningar och radio) oberoende av politiska och ekonomiska intressen, och 
informerar invånarna om nyheternas kvalitet utan att tillämpa någon form av censur. 
Plattformen bör vara öppen för offentlig granskning och följa de högsta standarderna för 
transparens, och EU bör säkerställa att den särskilda finansieringen används för de avsedda 
ändamålen. 

 
Vi rekommenderar detta eftersom olika typer av medier måste hanteras och vi anser att sanktioner 
eller avlägsnande av innehåll kan leda till censur och begränsa yttrandefriheten och pressfriheten. Vi 
rekommenderar att experter kontrollerar och övervakar att algoritmen fungerar korrekt för att 
säkerställa att den fungerar som det är tänkt. Slutligen rekommenderar vi att plattformen är opolitisk 
och oberoende för att säkerställa öppenhet och yttrandefrihet. Eftersom det är omöjligt att helt få 
bort falska nyheter kommer tillhandahållandet av dessa verktyg till invånarna att bidra till att minska 
effekterna av falska nyheter i Europa. 
  
 

47. Vi rekommenderar att EU vidtar olika åtgärder för att säkerställa en hälsosam användning av 
internet: 

● För det första måste EU ta itu med den brist på infrastruktur och utrustning som hindrar 
invånarna från att få tillgång till internet.  

● Därefter rekommenderar vi också att EU uppmuntrar medlemsländerna att genomföra 
utbildning om internet och dess risker för alla åldersgrupper. Detta skulle kunna ske genom 
att man inför kurser i skolor för barn och ungdomar, och skapar olika program och 
läroplaner för att nå ut till vuxna och äldre. Innehållet i dessa kurser bör beslutas på 
europeisk nivå av en grupp oberoende experter.  

● Slutligen kräver vi att EU vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att 
digitaliseringen av samhället inte åsidosätter äldre personer, och säkerställer att 
grundläggande tjänster också kan nås personligen.  



  

  
Panel 1, möte 3 – 18 

 

Europeiska medborgarpanelen 1: En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning/Utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott/Digital omställning 

● EU bör säkerställa att den särskilda finansieringen används av medlemsländerna för de 
avsedda ändamålen. 

 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det finns en brist på infrastruktur och hårdvara (t.ex. utrustning) 
på vissa platser i Europa, och att uppkoppling måste säkerställas innan man utbildar invånarna, 
eftersom vi vet att det finns vissa regioner och grupper där tillgången till internet är begränsad. Vi 
rekommenderar kurser för att hjälpa barn att uppnå digital kompetens, att inkludera andra program 
för att hjälpa äldre generationer i denna digitala omvandling och att vidta nödvändiga åtgärder för att 
försäkra sig om att äldres rättigheter inte försvagas av den digitala omvandlingen. 
  
 

48. Vi rekommenderar att Europeiska unionen främjar utbildning av invånare i alla medlemsländer för 
att förbättra kritiskt tänkande, skepsis och faktagranskning i syfte att lära dem hur man självständigt 
kan bedöma om en uppgift är tillförlitlig eller inte. Detta bör genomföras i den grundläggande 
utbildningen som en särskild kurs och bör också erbjudas i andra offentliga former för invånare i alla 
åldrar som vill dra nytta av denna utbildning. EU bör säkerställa att den särskilda finansieringen 
används av medlemsländerna för de avsedda ändamålen. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi tror att det är omöjligt att helt få bort falska nyheter, och att 
denna utbildning därför kommer att hjälpa invånarna att själva känna igen dem. Detta kommer att 
minska effekterna av falska nyheter på samhället och på invånarna själva. Detta skulle också ge 
enskilda en större självständighet snarare än att vara beroende av institutioner för att skaffa sig 
tillförlitlig information.  
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Bilaga I: Hur utarbetades rekommendationerna? 

A. En översikt över möte 3  

 

· Välkomnande och dagordning 

· Bidrag från plattformen 

· Förklaring av syften och 

förfaranden 

· Omvandla orienteringar till 

rekommendationer 

· Utarbeta huvudbudskap 

till konferensens plenarförsamling 

· Medborgarna läser och prioriterar 
orienteringarna 

· Experterna och faktagranskarna 
finns 

tillgängliga för frågor och svar · 

· Återkoppling från andra grupper 
och färdigställande av 

rekommendationer 

· Omröstning om 
rekommendationerna 

· Avslutningsanförande 

· Slutförande av huvudbudskap · 

· Medborgarna börjar omvandla 

orienteringar till 
rekommendationer 

PLENAR-
FÖRSAMLING 

ÖPPET FORUM 

FORUM 

UNDERGRUPPS-
SESSION 

– Återanknyta och göra sig klar 
– Prioritera orienteringar 
– Börja omvandla orienteringar 
till rekommendationer 

– Omvandla orienteringar till 
rekommendationer 
– Färdigställa rekommendationer 

– Utarbeta huvudbudskap 

till konferensens plenarförsamling 

– Rösta om rekommendationerna 

   

 

  

 

MÖTE 3 
 

                DAG 1                                 DAG 2                                  DAG 3 
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B. System för att utarbeta rekommendationer  
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C. Detaljerad beskrivning av utarbetandet av rekommendationer 

Fredagen den 25 februari 2022 

Plenumförsamling 1 

- Mål: Återanknyta som en panel och göra sig klar för möte 3. 
- Alla hälsas välkomna, medborgarna får ordet, uppdatering om plattformen, helgens 

dagordning och introduktion till mötets metodik 

Öppet forum 1 

- Mål: Prioritera orienteringar 
- Läsa orienteringar, hålla informella diskussioner i och utanför plenarförsamlingen 

(ingen tolkning), och prioritera orienteringar med hjälp av klistermärken. Varje 
deltagare fick 50 klistermärken (tio fuchsiafärgade för tema 1, tio orangefärgade för 
tema 2, tio gröna för tema 3, tio blå för tema 4, tio röda för tema 5) och använde dem 
för att markera upp till tio prioriterade orienteringar per tema.  
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Arbete i undergrupp 1 

- Mål: Börja omvandla orienteringar till rekommendationer. 

Lördagen den 26 februari 2022 

Arbete i undergrupp 2 

- Mål 1: Omvandla orienteringar till rekommendationer. 
- Samma metod som i undergrupp 1 användes. 

- Mål 2: Ge återkoppling till/ta emot återkoppling från andra undergrupper inom samma tema. 
- Mål 3: Ge återkoppling till/ta emot återkoppling från andra undergrupper inom andra teman. 

- Samma metod som tidigare användes. 
- Mål 4: Färdigställa rekommendationer. 

- I denna sista fas gjordes ett försök att integrera feedback från de andra 
undergrupperna och från faktagranskningen. Undergrupperna färdigställde sina 
rekommendationer. 

 

Söndagen den 27 februari 2022 

Öppet forum 2 

- Mål: Utarbeta huvudbudskap till konferensens plenarförsamling. 
- Mellan mötena arbetade gruppen av 20 personer som hade utsetts som företrädare 

för panelerna med att utarbeta huvudbudskap till konferensens plenarförsamling. För 
att göra detta genomförde de intervjuer med andra deltagare för att försöka förstå 
dessa budskap och för att kunna kommunicera panelens resultat på ett enkelt sätt. 
Huvudbudskapen bör återspegla rekommendationerna och motiveringarna till dem. 

Plenumförsamling 2 

- Mål: Omröstning om rekommendationerna. 

Instruktioner till deltagarna: 

 

1. Tryck på en knapp på surfplattan. 

 

2. Skanna en QR-kod för att 

komma åt länken till formuläret 

med rekommendationer om 

temat. 

 

3. Kontrollera din PIN-kod 

(Personal Identification 

Number) som finns bakom 

surfplattan. 



 

  
Panel 1, möte 3 – 23 

 

 

4. Skriv in PIN-koden i 

formuläret. 

 

 

5. Rösta med tumme upp eller 

tumme ned för var och en av 

rekommendationerna i varje 

tema och skicka. 

 
 
 
 
 
 
6. Rekommendationerna med 
70 % eller fler tummar upp från 
de avgivna rösterna antas. 
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Bilaga II: Bidrag från experter och faktagranskare till stöd för faktagranskningen 

Experternas och faktagranskarnas bidrag samordnades av det så kallade kunskaps- och 
informationscentrumet (KIC), som består av medlemmar av det gemensamma sekretariatet och 
överläggningsgruppen. Varje gång deltagare, moderatorer, observatörer eller deltagande experter 
upptäckte ett behov av klargörande av fakta meddelades detta till KIC, som vidarebefordrade frågan 
till lämplig expert och/eller faktagranskare. 

Ett antal experter på plats och online följde undergruppernas överläggningar för att kunna göra en 
faktagranskning. Dessutom fanns experter från de tre institutionerna tillhanda för att besvara frågor 
som behövde faktagranskas inom deras respektive expertområden, särskilt när det gäller redan 
befintliga lagstiftningsinstrument och andra politiska instrument.  

Experter och faktagranskare ombads att svara väldigt snabbt genom att lämna en så tydlig text som 
möjligt som moderatorerna kunde vidarebefordra till deltagarna efter godkännande från KIC. 
Experterna nedan fanns tillgängliga, inte alla fick frågor och vissa kunde bidra till olika teman.  

Förteckning över experter på plats och online: 

Experter inom tema 1: Arbeta i Europa 

● Barbara Gerstenberger, enhetschef, arbetslivsenheten, Eurofound 

● Massimiliano Mascherini, enhetschef (ad interim), enheten för socialpolitik, Eurofound 

● Sebastian Heidebrecht, (även tema 5) biträdande professor, Centre for European Integration 
Research, Wiens universitet 

● Leonie Westhoff, biträdande forskare, Centre for European Policy Studies 

Experter inom tema 2: En ekonomi för framtiden 

● Daniel Gros, styrelseledamot och excellent forskardocent vid Centre for European Policy 
Studies 

● Allesandro Giovannini, ekonomisk gruppledare på generaldirektoratet för internationella och 
europeiska relationer vid Europeiska centralbanken 

● Gianluca Sgueo (även tema 5), senior biträdande forskardocent och adjungerad professor vid 
Brussels School of Governance (BsoG) 

Experter inom tema 3: Ett rättvist samhälle 

● John Hurley, tillförordnad enhetschef, sysselsättningsenheten, Eurofound 

● Nicolas Defaye, politisk handläggare, Federation for Family Employment & Home Care 

● Paul Ginnell, direktör för det europeiska nätverket mot fattigdom (EAPN), Irland 

● Elizabeth Gosme, direktör, Coface (förbundet för familjeorganisationer) 

Experter inom tema 4: Lärande i Europa 

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, generalsekreterare, Europa Nostra 

● Charis Hughes, senior handläggare med ansvar för kommunikation och forskningsinverkan, 
Léargas (Irlands nationella myndighet för Erasmus+) 

● Jemma Lee, senior stöd- och utvecklingsansvarig, Léargas (Irlands nationella myndighet för 
Erasmus+) 

● Amélia Veiga, biträdande professor, Portos universitet 

● Andrea Lapegna, kommunikations- och kampanjsamordnare, plattformen för livslångt 
lärande 

● Altheo Valentini, styrelseordförande, All Digital 

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

● Selina McCoy, biträdande forskningsprofessor vid Economic and Social Research Institute 
(ESRI) och adjungerad professor vid Trinity College 

● Gabriela Martinez Sainz, ad astra forskardocent och lektor, University College Dublin 

Experter inom tema 5: En etisk och trygg digital omställning 

● Rosanna Fanni, biträdande forskare & samordnare för digitalt forum, Centre for European 
Policy Studies 

● Bart Preneel, chef för gruppen för datasäkerhet och industriell kryptografi, KU Leuven 

● Vasiliki Artinoupoulou, professor i kriminologi vid institutionen för sociologi, Panteion 
University of Social and Political Sciences, Aten  

 

  

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

Tema 3: Ett rättvist samhälle 
 
Undertema 3.2 Lika rättigheter 
 
Vi rekommenderar att EU skapar en mekanism för att säkerställa övervakning och efterlevnad av 
minoriteters rättigheter (t.ex. en portal eller ett kontor där människor kan lämna in klagomål).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser att varje individ kan uttrycka sin åsikt och har rätt att söka 
och få hjälp. Ett sådant kontor är nödvändigt för att minska spänningar mellan minoriteter och 
majoriteten. 
 
 
Undertema 3.3 Rättvisa/Undertema 3.4 Tillgång till idrott 
 
Vi rekommenderar att EU ökar medvetenheten om fysisk aktivitet genom att använda offentliga 
personer som förebilder (t.ex. bör parlamentets evenemang omfatta någon form av fysisk aktivitet 
eller rörelse under några sekunder, t.ex. stretching, promenad eller hopp). 
 
Vi rekommenderar detta eftersom offentliga personers engagemang för fysisk aktivitet kommer att 
öka medvetenheten. 
 

 
Tema 5: En etisk och trygg digital omställning 
 
Undertema 5.3 Dataskydd 
 

Vi rekommenderar att man skapar ett webb-ID som lagrar personuppgifter och känsliga uppgifter 
men endast gör dem tillgängliga för myndigheter och polis. Onlineplattformar och näthandlare 
kommer att använda en onlinekod som är kopplad till ett webb-ID och de data som är relevanta för 
en viss verksamhet. Standardinställningen för datadelning genom detta ID bör vara att inte 
samtycka. Data bör endast lämnas till direkt berörda parter och inte till tredje part. Om data lämnas 
till en tredje part bör en invånare lätt kunna välja att inte delta. Data bör endast vara tillgängliga för 
en begränsad tid eller för en viss transaktion. Tillstånd att använda data bör ha ett förfallodatum 
eller en tydlig definition av vilka åtgärder som ett företag kan vidta med dessa. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom företagen för närvarande kan samla in alla data, inklusive 
personuppgifter och känsliga uppgifter, och använda dem för många ändamål utan att avslöja exakt 
hur och varför. Aktörerna får därmed mer information än de faktiskt behöver för att tillhandahålla 
tjänster, och kan sedan sälja eller vidareutnyttja andra data utan vårt samtycke. Samtidigt kommer 
detta att garantera internetanvändarnas ansvarsskyldighet samtidigt som deras relativa anonymitet 
bevaras.  
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Bilaga IV: Gruppering av orienteringar 
 
Tema 1: Arbeta i Europa 

 

Undergrupp 01 (1.1. Arbetsmarknaden) 

1. 1.1.1.1: En proaktiv ekonomisk EU-politik för att bättre kontrollera globaliseringen. 

2. 1.1.1.2: En ”Magna Carta” bör antas som reglerar alla centrala frågor på arbetsområdet. 

3. 1.1.1.3: Det nationella genomförandet av EU-förordningar är ett problem. 

4. 1.1.2.2: Näringsfriheten får inte begränsas alltför mycket. 

5. 1.1.2.4: Alla har rätt till arbete. 

6. Gruppering (tre orienteringar) 1.1.2.1: Arbetstagarnas rättigheter och arbetsvillkor bör 

harmoniseras. 1.3.1.4: Försök att behålla europeiska, högre kvalitetsstandarder i 

organisationen av arbetet och för arbetstagarnas rättigheter. 1.3.1.7: Öka samordningen 

inom arbetsmarknadspolitiken mellan Europas länder.  

7. 3.2.3.2:  Vi rekommenderar att EU inrättar en institution för att övervaka arbetsvillkoren i 

alla medlemsländer. 

8. 1.1.3.1: Man bör ge stöd för att bilda fackföreningar. 

9. Gruppering (fyra orienteringar) [1.1.4: balans mellan arbete och fritid] 1.1.4.2: Omsorgen 

(om barn och äldre) måste förbättras för att möjliggöra en bättre balans mellan arbetsliv och 

privatliv.  1.1.4.5: Andra former av familjer får inte ignoreras. Detta gäller även familjer som 

tar hand om funktionshindrade. 1.1.4.1: Klyftan mellan den offentliga och den privata 

sektorn måste överbryggas. 1.1.4.4: Det är bråttom att genomföra EU-riktlinjer i nationell 

lagstiftning. 

10. Gruppering (två orienteringar) [1.1.5: EU:s handlingsplan för sociala rättigheter] 1.1.5.1: 

Handlingsplanen bör göras rättsligt bindande så att de nationella regeringarna blir skyldiga 

att genomföra den. 1.1.5.2: Ge mer information till invånarna om dessa beslut.  

11. Gruppering (tre orienteringar) 1.1.2.3: EU bör införa en europeisk minimilön. – 3.2.3.1: Vi 

rekommenderar att EU tar steg i riktning mot en minimilön för hela Europa. 1.1.7.3: Innan en 

medborgarlön införs måste EU fastställa en minimilön. 

12. 3.2.5.4: Vi rekommenderar att EU inriktar sig på att införa en (kortare och enhetlig) 

standardarbetstid per vecka för att säkerställa bättre och lika behandling av EU-invånare och 

deras familjer. 

 

Undergrupp 06 (1.2. Ungdomar och sysselsättning) 

13. 1.2.1.1: Vi föreslår att elever från gymnasiet ska få möjlighet att få olika erfarenheter från 

olika arbetsmiljöer och/eller sociala projekt så att de får inblick i arbetsmarknaden. Vi 

föreslår att detta senare i studierna fokuseras mer på deras intresse och utbildning. Detta är 

ett sätt för dem att lära sig vikten av ansvarstagande och få en inblick i vad som kan vara 

deras framtid och få respekt för olika yrken. 

14. Gruppering (fyra orienteringar) 1.2.1.2: Vi föreslår att företag och organisationer stimuleras 

att erbjuda praktikplatser genom att de beviljas skatteförmåner och/eller andra förmåner. 

1.2.5.1: I avlägsna områden måste lokala skolor, myndigheter, organisationer och företag ha 

ett nära samarbete så att de inser att dessa praktikplatser också är effektiva. 3.3.4.1: Gör det 
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lättare att få ett första jobb, praktikplatser för yrkesutbildning och högskoleutbildning. 

1.3.3.6: Skapa program för att föra ungdomar närmare företagen. 

15.  1.2.3.1: Utbildningen måste anpassas bättre till de föränderliga behoven på 

arbetsmarknaden. Därför måste lärarna få bättre förståelse för dessa behov. Vi föreslår att 

man anordnar regelbundna samråd mellan politiker, utbildningssektorn och näringslivet för 

att kartlägga behoven. 

16. Gruppering (tre orienteringar) [1.2.2: Förlusten av icke-digitala färdigheter och sociala 

färdigheter som behövs på arbetsmarknaden.] 1.2.2.1: Sociala färdigheter är att lära sig att 

interagera med andra, lyssna på andra, tolerans, uppmuntra till dialog, motståndskraft, 

förståelse, respekt och uppskattning av andra. 1.2.2.2: Utbilda den som utbildar: Lärare 

måste först känna till dessa sociala färdigheter och vara utbildade att vägleda ungdomar i 

dessa frågor. Utbilda den som utbildar: 1.2.2.4: Ungdomar måste uppmuntras att vara 

självständiga i samhället. Det är därför de måste uppmuntras att ständigt ägna sig åt 

självstudier, tänka kritiskt och förbli nyfikna. Och med beaktande av alla olika delar av 

samhället. 

17. 1.2.2.3: Humanistiska ämnen som klassisk litteratur och etik måste läras ut igen i de länder 

där så inte längre sker. 

18. Gruppering (tre orienteringar) 1.2.3.2: Det ömsesidiga erkännandet av examensbevis och 

standardiseringen av utbildningen i EU bör harmoniseras bättre. 3.3.3.2: Att akademiska 

examina från ett EU-land valideras i alla EU-länder. 2.1.2.2: Vi rekommenderar att 

yrkeskvalifikationer (t.ex. licenser) ska kunna överföras och erkännas fullt ut i alla EU-

medlemsländer. 

19. Gruppering (tre orienteringar) [1.2.4: Vilka lärdomar kan vi dra inför framtiden när det gäller 

missad utbildning, missad praktik och missat tillträde till arbetsmarknaden till följd av covid-

19-krisen, vilket främst har påverkat ungdomar och de svagaste i samhället? 1.2.4.1: Förslag 

till återaktivering av de program som etablerats redan före pandemin: Tyvärr är vissa länkar 

till dessa program på EU:s webbplatser inaktuella. Europa bör också tillhandahålla program 

för barn under 18 år. 1.2.4.2: EU bör bättre informera om de olika program som lanseras för 

återhämtningen efter pandemin, t.ex. Alma-programmet. 1.2.4.3: På grund av pandemin har 

ungdomar färre möjligheter att arbeta i andra medlemsländer. Därför måste vi påskynda de 

digitala programmen för att främja sådant utbyte. 

20. 1.2.4.4: De nackdelar som studenterna drabbas av när de förlänger sina studier på grund av 

att de inte har kunnat praktisera bör minimeras. Nackdelarna kan handla om kostnader, 

förnyade studier och försenat inträde på arbetsmarknaden.  

21. 1.2.4.5: Myndigheterna måste kunna reagera snabbare och flexiblare när brådskande 

omständigheter, t.ex. en kris, uppstår. Vi föreslår att man drar lärdom och att nya scenarier 

görs flexiblare inför nästa brådskande situation. (När det gäller t.ex. arbete eller utbildning.)  

 

Undergrupp 15 (1.3. Digitalisering på arbetsplatsen) 

22. Gruppering (fem orienteringar) 1.3.1.1: Försök att behålla arbetstillfällena i Europa. 1.3.1.2: 

Skapa incitament och lagförslag som bidrar till att bevara arbetstillfällen i EU och europeiska 

länder på grundval av den erkända europeiska kvaliteten. 1.3.1.5: Uppmuntra europeiska 

företag att ta ett större socialt ansvar och samtidigt behålla sina huvudkontor i Europa. 

1.3.1.8: Mät hur många arbetstillfällen som kan utlokaliseras varje år till utomeuropeiska 

länder. 1.3.1.6: Beskatta omlokalisering som en sista utväg. 
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23. 1.3.1.3: Försök att uppnå jämförbara lönenivåer mellan producentländerna på internationell 

nivå. 

24. Gruppering (fem orienteringar) 1.3.2.1: Harmonisera reglerna för smart arbete på europeisk 

nivå och kontrollera att de efterlevs. 1.3.2.8: Harmonisera reglerna för smart arbete på 

europeisk nivå och kontrollera att de efterlevs på arbetsplatserna. 1.3.2.5: Harmonisera 

smart arbete på europeisk nivå genom att fastställa arbetstider, tillgänglighet, vila (rätten att 

inte vara uppkopplad) och även kontrollera att bestämmelserna följs. 1.3.2.6: Harmonisera 

och kontrollera tillgängligheten även under semesterperioder i nödsituationer. 1.3.2.7: 

Harmonisera bestämmelserna om smart arbete på europeisk nivå och försök att förhindra 

att de som ägnar sig åt smart arbete utestängs från det sociala livet. 

25. Gruppering (tre orienteringar) 1.3.2.2: Ge arbetstagarna beslutsbefogenheter när det gäller 

organisationen av deras arbete i hemmet (t.ex. barnfamiljer). 1.3.2.4: Utarbeta avtal med 

tydliga och standardiserade villkor som anger vilka uppgifter som ska utföras hemifrån och 

vilka som inte ska göra det. 4.2.3.1: Vi rekommenderar att man främjar rundabordssamtal 

med skolor, företag, politik, hälso- och sjukvårdsavdelningar, psykologer, sociologer och att 

man reglerar onlineutbildning och onlinearbete genom lagstiftning. 

26. 1.3.2.3: Minska arbetstiden och öka effektiviteten med hjälp av teknik.  

27. 1.3.3.7: Skapa nya jobb inom plattformsadministration. 

28. Gruppering (fyra orienteringar) 1.3.3.8: Skapa digitala plattformar för utbyte för 

pensionärer. – 1.3.3.9: Uppmuntra digitalisering för omskolning av arbetstagare (t.ex. vid 

moderskap). 1.3.3.10: Berika de digitala utbildningsplattformarna med olika innehåll inom 

olika kunskapsområden. 1.3.3.11: Skapa olika plattformar för olika ämnesområden och gör 

dem lätta att använda. 

 

 

Tema 2: En ekonomi för framtiden 

 

Undergrupp 02 (2.1. Innovation och europeisk konkurrenskraft) 

29. 2.1.1.1: Vi rekommenderar att EU investerar i forskning och innovation för att utveckla nya 

material och resurser, eller sådana med minsta möjliga miljöavtryck.  

30. Gruppering (fem orienteringar): [2.2.1: Våra produktionsmetoder förorenar för mycket. Hur 

kan vi se över våra produktionsmetoder för att göra dem sundare?] 2.2.1.4: Utveckla 

åtgärder på kort sikt med omedelbar påverkan. 2.2.1.1: Vi föreslår nya regler för 

produktionsmetoder (om produkters livslängd, utsläpp av växthusgaser, anpassning till 

livssystemens gränser), inklusive subventioner för att uppmuntra företag som vill utveckla 

miljövänlig teknik. 2.1.1.4: Vi rekommenderar att man ger starkare stöd till företag som 

investerar i att sänka miljökostnaderna för sin produktionsprocess och att man investerar i 

utveckling av produkter som är mindre kostsamma för miljön. 2.2.1.5: Uppmuntra till en 

återvinningsekonomi, även inom industrin och energisektorn. 2.2.2.4 Vi rekommenderar 

åtgärder för energiåtervinning. 

 

31. Gruppering (fyra orienteringar): 2.1.4.1: Vi rekommenderar att EU satsar mer på att 

genomföra forskningsresultat, så att de inte bara existerar i teorin. 

2.1.4.2: Vi rekommenderar att forskningsresultat organiseras i allmänt tillgängliga, 

kostnadsfria och centraliserade databaser. 2.1.5.1: Vi rekommenderar ett system där olika 
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forskare som forskar kring liknande fenomen kan sammanföra sina resurser. 2.1.5.2: Vi 

rekommenderar att EU avsätter medel för att finansiera specifika forskningsområden. 

32. Gruppering (fem orienteringar): 2.2.3.1: Öka andelen solenergi i EU:s energiproduktion, bl.a. 

genom att främja småskalig energiproduktion på individnivå. 2.2.3.2: Utveckla och investera 

i vindkraft. 2.2.3.3: Utveckla vätgasenergi. 2.2.3.4: Använd havsvatten för att producera 

elektricitet. 1.3.4.1: Uppmuntra produktion av primärenergi från förnybara energikällor för 

att driva den digitala utrustningen. 

33. Gruppering (tre orienteringar): 2.2.4.1: Minska antalet mellanhänder mellan producenter 

och konsumenter. 2.1.1.3: Vi rekommenderar att man försöker förkorta leveranskedjorna 

och gör sig mindre beroende av material som importeras från andra delar av världen. 

Investera i lokala resurser. 1.3.4.11: Undersök möjligheten att utvinna råvaror och tillverka 

digital utrustning i Europa och därmed sluta produktionskedjan. 

34. Gruppering (två orienteringar): 2.2.4.2: Vi måste ändra idén om ”tillgång och efterfrågan” 

till ”behov och begränsningar”. Vi måste sluta betrakta jakten på vinster som ett ekonomiskt 

mål. 2.2.7.2: Kom bort från tillväxttänket. 

35. 1.3.4.3: Skapa incitament för en utbredd energiproduktion (företag och familjer).  

 

Undergrupp 07 (2.2. Hållbar ekonomi/2.3. Beskattning) 

36. Gruppering (fem orienteringar): 2.2.1.2: Vi föreslår åtgärder för att minska avfallet och 

därmed förorenande industriers miljöpåverkan. Vi föreslår särskilt att företagen ska tvingas 

att producera intelligentare (vad gäller metoder, etik och material). 2.2.4.3: Skapa en lag om 

plastbehållare för att minska antalet.   2.4.2.1: Säkerställ mer återvinningsbara 

förpackningar. 1.3.4.6: Kontrollera effekterna av digitalt avfall. 1.3.4.8: Fastställ även en 

efterlevnadskontroll av den rättsliga ramen för avfall från digital utrustning. 

37. Gruppering (tre orienteringar): 2.4.6.5: Lagstifta för att förbjuda att stora varuhus slänger 

livsmedel som kan konsumeras och låt dem i stället komma behövande människor till nytta. 

2.4.6.1: System som alla vinner på (överskott från matbutiker som säljs till lägre pris till 

solidariska matbutiker och sedan till konsumenter med lägre inkomster) med skattefördelar. 

2.4.6.2: Planering, distribution och tilldelning. 

38. Gruppering (tre orienteringar):  2.2.2.1: Främja program för ett avfallsfritt samhälle och 

utbilda konsumenterna. 2.2.4.4: Uppmuntra människor till att bete sig mer ansvarsfullt. 

2.4.6.3: Sträva efter att ändra konsumenternas vanor och efterfrågan i fråga om produkter 

som kan produceras på ett hållbart sätt (i fråga om kvantitet).  

39. Gruppering (fem orienteringar): 2.2.2.2: Stöd ökad återvinning i Europa. Vi föreslår särskilt 

att man utvecklar återvinningen av teknisk utrustning som telefoner, särskilt med rabatter 

på begagnade varor. 2.1.1.2: Vi rekommenderar att EU fokuserar på och investerar i sätt att 

använda de befintliga resurserna på effektivast möjliga sätt (t.ex. genom återvinning). 

2.5.5.1: Finansiera verksamhet och forskning för att anpassa utrustning i stället för att 

ersätta den. 1.3.4.2: Investera i forskning om och europeisk produktion och återvinning av 

utrustning (batterier och annat). 1.3.4.7: Stimulera invånarna att återvinna digitalt avfall. 

40. Gruppering (två orienteringar): 2.2.2.3: Vi måste bekämpa planerat åldrande, bl.a. genom 

att verka för ansvarsfull konsumtion och genom att välja produkter med längre livslängd 

(teknik och kläder). 2.1.3.3: Vi rekommenderar att man vidtar åtgärder mot så kallat 

planerat åldrande. 
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41. Gruppering (två orienteringar): 2.2.5.1: Reglera bitcoin-miningen. 1.3.4.12: Utvärdera 

miljöeffekterna av de kryptovalutor som bidrar till att energi slösas bort när de inte 

produceras på ett hållbart sätt. 

42.  2.2.6.1: Fastställ mål för växthusgasutsläpp på regional nivå. 

43. Gruppering (två orienteringar): 2.2.8.1: Se över transportinfrastrukturen för att främja 

användningen av kollektivtrafik och mjuk rörlighet. 1.3.4.4: Uppmuntra till kollektivtrafik.  

44. Gruppering (två orienteringar): 1.3.4.9: Kontrollera miljöpåverkan från utvinning av 

sällsynta jordartsmetaller. 1.3.4.10: Kontrollera arbetsmiljön vid utvinning av sällsynta 

jordartsmetaller (undersök särskilt om det förekommer barnarbete). 

45. [2.3.1. Beskattningen är inte socialt rättvis: Hur gör man den rättvisare?] 2.3.1.3: Vi 

rekommenderar att nya skatter införs. 

46. [2.3.1: Beskattningen är inte socialt rättvis: Hur gör man den rättvisare?] 2.3.1.1: Vi 

rekommenderar en standardisering av det europeiska skattesystemet.  

47. 2.3.1.2: Bättre utbildning om skattefrågor och bättre information om hur skatterna används.  

48. Gruppering (fem orienteringar):  2.3.1.4: Använd beskattning av icke-grön energi för att 

ändra produktions- och konsumtionsmönster och energimodeller. 2.1.1.5: Vi 

rekommenderar att miljöskadliga och ohållbara företag beskattas högre än miljömässigt 

ansvarsfulla företag. 2.3.1.5: Vi rekommenderar att kryptovalutor beskattas. 2.3.1.6: Vi 

rekommenderar att bränsle beskattas. 1.1.6.1: Skattebefrielse för lokalt odlade eller 

producerade varor. 

49. Gruppering (sex orienteringar): 2.3.2.1: Vi rekommenderar att det införs en skatteförmån 

för nya företag som använder hållbara metoder. 2.3.2.2: Införande av ett progressivt 

skattesystem för små och medelstora företag baserat på företagens inkomster. 2.3.2.3: 

Tydligare europeiskt stöd för att starta nya företag. 1.1.6.2: Skydda små och medelstora 

företag bättre. Ett EU-kontor skulle kunna ge stöd här, genom t.ex. information och rättsligt 

bistånd. 1.1.6.3: Skapa bättre incitament för riskfyllda verksamheter. 1.1.6.4: Nystartade 

företag i den lokala ekonomin: Skapa ett lånesystem som stöds av stora banker. Inrätta även 

stöd för lokal juridisk rådgivning.  

50. 2.3.2.4: Legalisering av lätt narkotika som cannabis. 

51. Gruppering (fyra orienteringar): 2.3.3.1: Gör genomförandet av det sociala och miljömässiga 

ansvaret för privata och offentliga företag enhetligt i hela Europa. 2.3.3.2: Bestraffande 

beskattning av företag som inte uppfyller dessa normer. 2.3.3.3: Belöna företag som 

uppfyller dessa normer och genomgår en hållbar omvandling. 2.3.2.5: Inför kriterier för insyn 

i multinationella företag. 

52.  Gruppering (tre orienteringar): 2.3.4.1: Inför en konkret skatt för att undvika 

omlokaliseringar på grund av skatteundandragande. 2.3.4.2: Europeisk beskattning av stora 

internationella företag. 2.3.4.3: Europeisk beskattning av (utländska) företag som inte 

betalar skatt på den plats där förmögenheten skapas. 

 

 

Undergrupp 08 (2.4. Jordbruk/2.5. Digital infrastruktur) 

53. Gruppering (två orienteringar): 2.4.1.1: Bestraffa mindre hälsosamma livsmedel (skatter). 

2.4.1.2: Skatter på ”lyxlivsmedel”.  

54. 2.4.1.3: Produktutvärdering bör baseras på två kriterier (hållbarhet för hälsa och miljö). 
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55. 2.4.1.4: Utveckla sociala och solidariska matbutiker som är förbehållna personer med låga 

inkomster. 

56. Gruppering (fyra orienteringar): 2.4.2.2: Inrätta ett system för bedrägeribekämpning på 

europeisk nivå. 2.4.2.3: Fastställ sanktioner för produkter som inte har en märkning som 

uppfyller kraven. 2.4.2.4: Ange tydligt alla ingredienser på ett synligt sätt (framför allt 

allergener). 2.4.2.5: Använd befintlig teknik för att identifiera produktionskedjan för 

livsmedel (håll dig informerad om alla insatsvarors ursprung). Låt oberoende organ för 

utfodring av boskap utföra analyser (inrätta ett övervakningssystem). Importerade 

produkter bör uppfylla samma kvalitetskrav som europeiska produkter. 

57. 2.4.3.1: Utveckla och främja hållbara grödor utan att minska andelen ouppodlad mark (utan 

genetiskt modifierade organismer). Precisionsteknik, vertikal teknik. 

58. Gruppering (fem orienteringar): [2.4.4: Ta hänsyn till kompletterande produktion i unionens 

länder och den lokala aspekten] 2.4.4.1: Det skulle kräva samordning mellan jordbrukarna 

(val av produktionstyp och mängder och de ekonomiska konsekvenserna av dessa val). 

2.4.4.2: Skapa balans mellan känneteckensbaserad produktion och lokal produktion. 2.4.4.3: 

Gör inte allt överallt och anpassa till fältegenskaperna. 2.4.4.4: Forskning och utveckling om 

vad som kan odlas i vilka regioner (klimatförhållanden). 2.4.4.5: Stödja de lokala 

producenterna genom att organisera distributionsmetoder (direktförsäljning från producent 

till konsument). 

59. Gruppering (tre orienteringar): 2.4.5.1: Plantera blommor på andra platser för att främja 

biologisk mångfald. 2.4.5.3: Inför system för sen slåtter för underhåll av offentliga platser 

(vägkanter och små grönområden). Vilda ängar bör få tid att växa. 2.4.5.4: Plantera växter 

som skyddar produktionen och är bra för insekter som skyddar produktionen. Övertyga 

jordbrukarna att använda dessa metoder. 

60.  2.4.5.2: Minska användningen av bekämpningsmedel genom precisionsteknik (t.ex. 

användning av drönare), särskilt vid storproduktion. 

61. Gruppering (sex orienteringar): 2.5.1.1: Inför t.ex. en internetskatt, som tv-skatten, och 

staten skulle tvinga operatörerna att tillhandahålla internet till användarna. Låt staterna 

betala för tjänsten med skattemedel. 2.5.1.2: Gratis roaming i alla EU-länder (tillgång till 

internet och telefonsamtal till samma pris i ett annat EU-land). 2.5.1.3: Stöd/finansiellt stöd 

till låginkomsthushåll.  2.5.1.4: Minimitjänst, bastjänst till lägsta möjliga pris. 2.5.1.5: 

Cybercentrum: Datacentraler som gratis offentliga tjänster till invånarna i ett samhälle (på 

bussar, tåg, bibliotek osv.). 1.3.3.4: Öka människors tillgång till digital utrustning. Alla barn 

måste ha lika tillgång till digitaliseringen. 

62. 2.1.3.4: Vi rekommenderar att EU agerar för att förhindra uppkomsten av telekommonopol 

och monopol bland internetleverantörer. 

63. Gruppering (fem orienteringar): [2.5.3: Infrastrukturer. Frågan om nättäckningen måste 

lösas före kostnadsproblemet. Det finns många ojämlikheter] 2.5.3.1: Målet bör vara att inte 

ha några ”vita zoner”. Det bör inte finnas något område utan nättäckning. 2.5.3.2: Gynna 

aktörer som täcker alla territorier (skattesänkningar och bidrag). Och ställ till och med 

täckning av hela territoriet som villkor för tilldelning av koncession, med ett tidsmål. Tidsfrist 

för operatörer att tillhandahålla nättäckning över hela territoriet. Se till att den operatör 

som innehar linjerna inte kan vara den operatör som tillhandahåller tjänsten. 2.5.3.3: 

Förenkla och klargör vilka operatörer och tjänster som finns tillgängliga. 2.5.3.4: Använd 
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väginfrastrukturen för att lägga till digital infrastruktur. 2.5.3.5: Acceptera att det finns 

områden utan täckning.   

 

 

Tema 3: Ett rättvist samhälle 

 

Undergrupp 03 (3.1. Social trygghet) 

64. 3.1.1.1: Vi rekommenderar att man säkerställer samarbete mellan EU-länderna när det gäller 

forskning om hälso- och sjukvård. Samtidigt måste kommunikation och information om 

framstegen inom läkarvetenskapen säkerställas på EU-nivå.  

65. 3.1.1.2: Vi rekommenderar en gemensam hälso- och socialpolitik och en budget på EU-nivå 

för att säkerställa samma villkor i fråga om hälso- och sjukvård och social trygghet i alla 

medlemsländer, lika villkor för läkare. 

66. Gruppering (två orienteringar) 3.1.1.3: Gör det möjligt för patienter att behandlas i andra 

länder där behandling finns att tillgå. Säkerställ samarbete mellan EU-länderna. 3.1.1.8: Vi 

rekommenderar att sjukhus får hjälp att specialisera sig för att begränsa 

patienttransporterna till andra länder. 

67. 3.1.1.4: Full ersättning för läkemedel som ordinerats av läkare för socialt utsatta personer. 

68. 3.1.1.5: Vi rekommenderar EU att ta itu med frågan om ett värdigt slut på livet: eutanasi. 

69. 3.1.1.6: Rätten att besluta om ett ofött barns liv ska finnas i hela Europa. 

70. 3.1.1.7: Vi rekommenderar att EU utfärdar ett direktiv som ålägger medlemsländerna att 

anslå en viss budget för sociala tjänster. 

71. 3.1.1.9: Vi rekommenderar att EU säkerställer tillgång till hälso- och sjukvård och social 

trygghet för offer för våld i hemmet. 

72. Gruppering (tre orienteringar): [3.1.9: Psykisk hälsa] 3.1.9.1: Det är viktigt att det finns 

förebyggande program. 3.1.9.2: Förkortad arbetstid och program för att förena privat- och 

arbetsliv. 3.1.9.3: Vi rekommenderar att man främjar forskning om hur legalisering av 

marijuana påverkar den psykiska hälsan.  

73. Gruppering (fyra orienteringar) [3.1.3: Hemlösa barn: en utdragen adoptionsprocess inom 

EU, barn växer upp på barnhem, snabbare adoptioner från länder utanför EU, en omöjlighet 

för homosexuella par som adopterar]. 3.1.3.1: Vi rekommenderar att EU ser till att 

adoptionsförfarandena går snabbare. 3.1.3.2: Upprätthåll barnens rättigheter och se till att 

de har ett värdigt hem i samhället. 3.1.3.3: Enhetligare lagstiftning mellan EU-länderna: när 

adopteras barnet bort? 3.1.3.4: Vi rekommenderar att man jämför bästa praxis från andra 

platser (även utanför EU) och låter sig inspireras. 

74. Gruppering (sju orienteringar): 3.1.3.5: Stöd organisationer som arbetar med ungdomar och 

familjer (ge dem mer resurser och hjälp dem att göra ett bättre arbete). 3.1.5.1: Vi föreslår 

att EU inför stödmekanismer för att öka födelsetalen. Europeiska unionen bör främja 

människors rätt att vara föräldrar och stödja dem i deras föräldraskap – arbetsskydd och 

föräldrastöd. 3.1.7.1: Vi föreslår att det är viktigt att fokusera på socialt stöd till familjer som 

helhet: att se till att det finns en ”social stötfångare” så att unga människor så tidigt som 

möjligt kan delta i det aktiva livet och äldre människor kan gå i pension. Det behövs också 

stöd till yngre familjemedlemmar som tar hand om äldre familjemedlemmar osv. 3.1.7.2: Vi 

föreslår stöd till socialt svagare unga familjer och information om tillgängligt stöd: stöd till 

utbildning och digital kompetens, utbildningsutrustning, tillgång till fritids- och 
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utbildningscirklar osv. Uppmärksamhet i media. 3.1.7.3: Vi föreslår att kvinnor ska få stöd i 

samband med moderskap. 3.1.7.4: Vi föreslår ekonomiskt stöd till ungdomar för bostäder 

(billigare lån osv.). 3.3.2.1: Stödja moderskap/faderskap (särskilt i ung ålder). 

75. 3.1.4.1: Fokus på psykiskt hälsoskydd för vårdgivare. 

76. Gruppering (tre orienteringar): 3.1.5.2: Vi måste se till att pensionssystemet är hållbart, och 

vi föreslår att man överväger att finansiera pensioner från flera olika källor. 3.1.5.3: Vi 

föreslår att pensionerna kopplas till minimiinkomsten. 3.1.5.4: Ett harmoniserat 

pensionssystem på EU-nivå för alla. 

77. 3.1.5.5: Vi rekommenderar vårdhem och centrum för vård av äldre patienter med 

specialiserad vård (t.ex. för personer med Alzheimer) till ett överkomligt pris. 

78. Gruppering (sex orienteringar): 3.1.7.5: Vi rekommenderar att man säkerställer en 

universell inkomst och en universell levnadsstandard. 3.1.7.6: Problemet med social 

utestängning av personer som skulle kunna vara aktiva i samhället: socialt stöd för 

missgynnade och sjuka. 1.1.7.4: Medborgarlönen måste kopplas till en reglering av 

migrationen. 1.1.7.5: Medborgarlönen är ett betydelsefullt koncept och har potential att 

möjliggöra ett anständigt liv. 1.1.7.1: Det bör finnas ett avtal som tar hänsyn till olika 

aspekter. Europeiska unionen bör övervaka efterlevnaden. 1.1.7.2: Det är av central 

betydelse att detta anpassas till de respektive nationella förhållandena. 

 

Undergrupp 11 (3.2. Lika rättigheter) 

79. Gruppering (sex orienteringar): 3.1.8.1: Reglering av hyror och bostadspriser. 3.1.8.2: Vi 

föreslår att man stöder boende i mindre städer och byar närmare stora städer där det finns 

tillgång till arbete. 3.1.8.3: Vi föreslår ett sätt att främja social uthyrning till ungdomar (ett 

exempel på subventioner till medlemsländerna för byggande eller för subventioner till stöd 

för hyra) – inte byggande av subventionerade bostäder för försäljning, som måste byggas, 

snarare socialt stöd för hyra. 3.2.2.1: Vi rekommenderar att EU stöder inrättandet av statliga 

mekanismer för att garantera hypotekslån (för nya bostäder) på medlemslandsnivå genom 

Europeiska centralbanken. 3.2.2.2: Vi rekommenderar att EU ger ekonomiskt stöd till tillgång 

till bostäder för de EU-invånare som är mest behövande (t.ex. stöd till unga familjer, 

barnfamiljer, äldre, andra kategorier av utsatta invånare osv.). 3.2.2.3: Vi uppmanar 

Europeiska kommissionen att rekommendera medlemsländerna att anordna lokala 

folkomröstningar om hyrestak. 

80. 3.2.1.1: Vi rekommenderar att EU skapar en mekanism för att säkerställa övervakning och 

efterlevnad av minoriteters rättigheter (t.ex. en portal eller ett kontor där människor kan 

lämna in klagomål). 

81.  3.2.5.1: Vi rekommenderar att EU vidtar åtgärder för att se till att alla familjer, oavsett 

medlemmarnas egenskaper, åtnjuter lika rättigheter i alla medlemsländer.  

82. Gruppering (två orienteringar): 3.2.5.2: Vi rekommenderar att EU förbättrar regleringen och 

tillämpningen av minimiperioden för föräldraledighet så att alla EU-invånare kan dra lika stor 

nytta av den. 3.2.5.3: Vi rekommenderar att EU vidtar åtgärder för att säkerställa enhetliga 

stödåtgärder för barnfamiljer i alla medlemsländer.  

83. 3.2.4.2: Vi rekommenderar att EU utvecklar en kursplan om jämlikhet som ska studeras av 

elever från alla medlemsländer i gemensamma klasser (även online). 
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Undergrupp 12 (3.3. Rättvisa/3.4. Tillgång till idrott  

84. Gruppering (tre orienteringar): 1.1.4.3: Det råder fortfarande stor ojämlikhet mellan kvinnor 

och män. 1.1.5.4: Lika möjligheter för alla (t.ex. vad gäller kön, sexuell läggning, religion, 

personer med funktionsnedsättning). 1.1.5.3: Jämställdheten måste drivas framåt. Detta 

gäller även lika lön. Det är avgörande med insyn i lönesättningen.  

85. Gruppering (två orienteringar): 3.3.1.1: Främja rättvisa löner (även med beaktande av 

utlokalisering av företag inom EU). 3.3.1.2: Minska lönegapet mellan könen. 

86. Gruppering (två orienteringar): 3.3.3.1: Främja jämlikhet och jämställdhet i utbildningen. 

3.3.3.3: Lika tillgång till högkvalitativ och jämförbar utbildning i olika stater. 

87. Gruppering (fem orienteringar): 3.4.1.1: Minska den sociala klyftan och klyftan mellan 

könen när det gäller tillgång till idrott och fysisk aktivitet. Uppmuntra användningen av 

kroppen i vardagslivet. 3.4.1.2: Medvetenhet om vikten av fysisk aktivitet. Se till att 

offentliga institutioner erbjuder kvalitet och mångfald inom idrottstjänster. EU: ta fram 

riktlinjer för att länderna ska kunna gå i denna riktning. 3.4.1.3: Integrera idrott och fysisk 

aktivitet i den nationella hälso- och sjukvården (fysisk och psykisk hälsa). 3.4.1.4: Mångfald 

inom idrott för utveckling av olika förmågor. 3.1.9.4: Främjande av en hälsosam livsstil. 

88. 3.4.1.5: Leta efter kreativa sätt att koppla samman tekniska fritidsaktiviteter och fysisk 

aktivitet (tillämpningar som gör det möjligt för olika människor att träffas för att utöva 

idrott, fysiskt närvarande eller online). 

 

 

Tema 4: Lärande i Europa 

 

Undergrupp 04 (4.1. Europeisk identitet/4.2. Digital utbildning) 

89. Gruppering (två orienteringar) 4.1.1.2: Vi rekommenderar att känslan av samhörighet stärks 

genom mer information om EU-institutionerna och medlemsländerna. 1.3.3.3: Stärk 

identiteten och den europeiska kulturen genom digitala plattformar. 

90. 4.1.1.3: Vi rekommenderar fler möjligheter till deltagande, t.ex. genom medborgarforum. 

91. Gruppering (två orienteringar): 4.1.2.3: Vi rekommenderar mer digitalisering i klassrummen 

(t.ex. transnationella klasser som träffas i virtuella rum).  4.1.3.1: Vi rekommenderar att 

befintliga program (tävlingar och turneringar) görs mer europeiska. 

92. Gruppering (två orienteringar): 4.1.4.1: Vi rekommenderar att flerspråkighet främjas från en 

mycket tidig ålder. 1.3.3.5: Skapa plattformar som gör det lättare att studera främmande 

språk och som skapar kontakter mellan ungdomar på europeisk nivå. 

93. Gruppering (två orienteringar): 4.1.5.1: Vi rekommenderar att ett övergripande europeiskt 

ämne (historia, politik och samhällskunskap) införs i alla medlemsländer. 4.1.1.4: Vi 

rekommenderar att våra gemensamma framgångshistorier (t.ex. pandemibekämpning och 

skapande av fred) och fördelarna med det som EU uppnått uppmärksammas i skolornas 

läromedel. 

94. 5.4.1.4: Studera och undersök om den infrastruktur som krävs för digital utbildning ligger på 

ungefär samma nivå i alla medlemsländer (har alla skolor datorer, fiberanslutningar osv.)? 

95. Gruppering (två orienteringar): 4.2.2.1: Vi rekommenderar att EU främjar material och 

utbildning för alla invånare, särskilt för invånare som inte har it-kunskaper. 5.1.4.1: Lär ut 

hur man använder digitala verktyg i skolan, men involvera även medierna i dessa frågor 

eftersom de spelar en viktig roll för medvetenheten om den digitala miljön. 
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96. Gruppering (tre orienteringar): 1.3.3.1: Skapa en gemensam ram för utbildningskurser på 

europeisk nivå genom digitala plattformar. 5.3.3.4: Fastställ en universell norm för vad som 

ska vara ett minimum av digital kompetens. 5.3.6.2 Skapa referensinformation för EU och 

öka tillgången till teknik genom utbildningsprogram/utbildningsinstitutioner. 

97. Gruppering (sju orienteringar): [5.1.1: Förhindra den digitala världens negativa effekter] 

4.2.4.1: Vi rekommenderar att man genom it-utbildning, lärlingsutbildning och ett skolämne 

ökar medvetenheten om de faror som finns för ungdomar. 5.1.1.1: Vi måste integrera en 

pedagogik baserad på digitala verktyg i skolan. 5.1.1.2: Det finns ett behov på europeisk nivå 

av utbildning om digitala verktyg och frågor som rör dessa i skolorna. 5.1.2.1: Vi behöver en 

tydligare och mer explicit pedagogik för att utbilda människor om användningen av internet 

(se fråga 1 om utbildning). Vi rekommenderar etikkurser om internetanvändning. 5.3.3.2: 

Särskild läroplan för yngre generationer (i skolor och i hemmet). 5.1.4.1: Lär ut hur man 

använder digitala verktyg i skolan, men involvera även medierna i dessa frågor eftersom de 

spelar en viktig roll för medvetenheten om den digitala miljön. 5.4.1.3: Skapa gemensamma 

utbildningsutrymmen i skolorna för minderåriga och deras familjer så att de kan lära sig 

tillsammans. 

98. 4.2.4.2: Vi rekommenderar att innovationer blir en del av den digitala utbildningen och 

främjas mer kraftfullt. 

99. Gruppering (åtta orienteringar): 5.3.3.1: Skräddarsydda kurser för äldre invånare och 

tillhandahållande av stödtjänster. 5.3.3.3: Stöd till icke-inhemska teknikanvändare när det 

gäller att förvärva aktuell kunskap om teknikanvändning. 5.3.3.5: EU bör stödja 

(generationsöverskridande) utbildningsprogram där yngre lär äldre att verka i den digitala 

miljön. 2.5.2.1: Initiativ till en upplysnings- och informationskampanj, utbildning för att 

utveckla deras färdigheter och kompetens. 5.4.1.2: En organisation/institution som lär de 

äldre att använda internet på ett sunt sätt. 2.5.2.2: Ömsesidigt stöd som ett slags fullmakt till 

någon som kan hantera administrativ verksamhet på internet för någon annans räkning. 

2.5.2.3: Presentera datorverktygen som ett sätt att hålla kontakten med andra, bl.a. 

barnbarn och barn. Ta upp frågan om förtroende med något som är mer lekfullt för äldre. 

2.1.3.5: Vi rekommenderar att EU anstränger sig för att göra teknik mer tillgänglig för de 

äldre generationerna. 

 

Undergrupp 13 (4.3. Kulturellt utbyte/4.4. Miljöutbildning) 

100. Gruppering (fyra orienteringar): 4.1.1.1: Vi rekommenderar att känslan av samhörighet 

stärks genom kulturella, professionella och sociala utbyten (inklusive idrott), t.ex. genom 

workshops och mötesplatser. 4.1.1.5: Vi rekommenderar att EU i större utsträckning främjar 

kulturprogram och kulturutbyten. 4.1.2.2: Vi behöver ännu fler utbyten (kultur, musik och 

upptäckter) och finansiering. 3.2.4.1: Vi rekommenderar att EU utvecklar lokalt baserade 

program eller projekt för interkulturella utbyten för unga européer i skolor och företag (även 

genom onlineinteraktion). 

101. Gruppering (tre orienteringar): 4.3.1.1: Vi rekommenderar att EU genom stipendier och 

budgetstöd till skolor hjälper människor med mindre privilegierad ekonomisk bakgrund att 

få delta i utbyten. 4.1.2.1: Vi rekommenderar att man utvecklar program och erbjudanden 

som görs tillgängliga för människor i alla åldrar (oavsett bakgrund, ålder och 

utbildningsnivå). 4.5.1.3: Erasmusprogrammet bör vara lättillgängligt för alla. 
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102. Gruppering (tre orienteringar): 4.3.1.2: Förbättra den information (om europeiska 

utbytesprogram) som finns tillgänglig i skolorna. 4.3.1.6: Vi föreslår att EU utarbetar ett 

informationsblad om medlemsländernas utbildningssystem. 4.3.2.1: Vi rekommenderar att 

EU använder personer som redan har deltagit i ett utbyte för att som ambassadörer aktivt 

främja sådana utbyten. 

103.  4.3.1.3: Vi rekommenderar att man skapar en gemensam EU-plattform för att samordna 

utbyten, inklusive information om skolsystemen i andra länder, och involverar företag i 

strukturen, eftersom de skulle kunna ta emot elever som praktikanter. 

104. Gruppering (två orienteringar): 4.3.1.4: Ta fram program för att skolor eller klasser ska 

kunna besöka andra EU-länder. 4.3.1.5: Ett gemensamt EU-format för ”klassutbyten”. 

105. Gruppering (två orienteringar): [4.4.1: Det finns en brist på engagemang bland EU-

invånarna i frågor som rör klimatförändringar och hållbarhet] 4.4.1.1: Vi rekommenderar att 

EU gör mer för att underlätta kunskapsutbyte om bästa praxis i fråga om hållbara metoder. 

Utbyte av kunskap och teknik mellan utbildnings-, myndighets- och 

näringslivsorganisationer. 4.4.1.2: Vi rekommenderar att invånarna får mer konkret 

rådgivning från EU om vad som faktiskt är ett hållbart val som konsument/individ. 

106. 4.4.1.4: Vi rekommenderar att EU står värd för en hållbarhetstävling för skolor från alla 

medlemsländer. 

107. Gruppering (sju orienteringar): 4.4.2.1: Vi rekommenderar att undervisningsprogrammen i 

högre grad inriktas på projekt där barn får komma i kontakt med miljö och klimat, och att 

man också försöker ta fram lösningar. 4.4.2.2: Vi rekommenderar att hållbarhet integreras i 

kursplanerna för andra ämnen i skolor i hela EU. 4.6.2.1: Vi rekommenderar att utbildning i 

miljöfrågor ingår i läroplanen från tidig ålder och för alla människor inom EU. 2.2.1.3: Utbilda 

producenter och studenter inom dessa områden, så att yrkesutövarna blir medvetna om 

problemen och använder mer gynnsamma strategier och produktionsmetoder. Vi föreslår 

särskilt att en kurs om ekologisk utbildning ska ingå i undervisningsplanerna. 4.4.1.3: Vi 

rekommenderar att mer konkret och lokal kunskap om hur invånarnas beteende påverkar 

deras miljö delas med dem direkt. 2.2.7.1: Införa en utbildning för invånarna om miljötänk. 

2.4.6.4: Utbilda barn i tidigast möjliga ålder om konsumtion av lokala och säsongsbundna 

produkter och om avfall. 

 

Undergrupp 14 (4.5. Kvalitet på, finansiering av och tillgång till utbildning/4.6. Harmonisering av 

utbildning) 

108. Gruppering (två orienteringar): 4.5.1.4: Lika tillgång för alla till högskoleutbildning. Allt 

annat inkräktar på rätten till lika tillgång. 4.5.2.1: Lika tillgång till kostnadsfri utbildning i hela 

EU. 

109. 4.5.3.1: Vi rekommenderar att livskunskap, även i frågor som rör sexuell hälsa, lärs ut i skolor 

på alla nivåer. Motargument bör bemötas med frivilliga kurser med faktabaserad 

undervisning. 

110. 4.5.4.1: Finansiering och tillgång till finansiering eller stipendier i hela EU är en förutsättning 

för jämlik utbildning och jämlik tillgång till teknik. 

111. Gruppering (fyra orienteringar): 4.5.5.1: Ökat stöd till lärare som individer. 2.1.6.1: Vi 

rekommenderar att lärarna fortbildas och att de utbyter bästa praxis över gränserna. Det 

skulle kunna ske genom t.ex. konferenser och digitala plattformar (på EU-nivå). Man bör ge 

mycket information om dessa lösningar och göra mycket reklam för dem. 2.1.6.2: Vi 
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rekommenderar att aktuella vetenskapliga rön om de effektivaste inlärningsmetoderna 

införlivas i undervisningen i hela EU samt kontinuerlig forskning om detta. 2.1.6.3: Vi 

rekommenderar att man skapar ett enhetligt, europeiskt system för kvalitetskontroll när det 

gäller undervisningsmetoder. 

112. Gruppering (fyra orienteringar): 4.6.1.1: Det bör finnas en enhetlig utbildningsstandard i alla 

europeiska skolor. 4.5.1.1: En enhetlig, reglerad undervisningsstandard i hela Europa. I 

grundskolan och gymnasieskolan. 1.3.3.2: Harmonisera innehållet i utbildningskurserna på 

europeisk nivå för att uppnå en enhetlig utbildningsnivå (t.ex. för språk). 2.1.2.1: Vi 

rekommenderar att EU antar gemensamma värderingar på utbildningsområdet och ett 

enhetligt betygssystem för ökad studentrörlighet. 

113. Gruppering (två orienteringar): 4.6.3.1: Vi rekommenderar att ett gemensamt europeiskt 

språk, engelska, lärs ut, vilket skulle göra utbildning i miljö och alla andra frågor i hela Europa 

mycket lättare. 4.5.1.2: Det bör finnas ett europeiskt språk som lärs ut i alla primärskolor i 

EU och detta bör finansieras och bekostas av EU-länderna.  

 

 

Tema 5: En etisk och trygg digital omställning 

 

Undergrupp 05 (5.1. En demokratisk digitalisering/5.2. Cybersäkerhet) 

114. Gruppering (sex orienteringar): 2.1.3.1: Vi rekommenderar att EU försöker göra 

möjligheterna och den tekniska utvecklingen mer lika i alla medlemsländer. 2.1.3.2: Vi 

rekommenderar hållbar och smart omfördelning av befintlig teknik (dvs. utrustning). 4.2.1.1: 

Vi rekommenderar att EU ska ha en skyldighet att se till att alla invånare har teknisk tillgång 

(nät och terminaler) och att den digitala infrastrukturen utvecklas i länderna (med 

beaktande av inköp av utrustning som kan återanvändas). 4.2.1.3: Vi rekommenderar att 

frågan ska prövas mot hållbarhetsaspekten. 5.1.3.1:  Vi rekommenderar att man investerar i 

digital innovation så att alla européer kan få tillgång till utrustning på lokal nivå. 5.3.6.1: 

Finansiera stödprogram för dem som inte har hårdvara eller möjlighet att förvärva sådan.  

115. 4.2.1.2: Vi rekommenderar att EU förankrar rätten till internet.  

116. 4.2.2.2: Vi rekommenderar att EU gör verktyg (skrivprogram och utbildningsplattformar) fritt 

tillgängliga för användning. För detta ändamål bör antingen egna program utvecklas eller 

befintliga program (t.ex. Office) göras tillgängliga för alla. 

117. 5.1.4.2: Ha ett enhetligt internet i alla EU-länder. 

118. 5.1.4.3: All information som finns på nätet måste kunna rapporteras offline. 

119. 5.1.5.2: Skapa ett gemensamt moln för europeiska företag.  

120. 5.1.5.3: Skapa ett europeiskt socialt nätverk, av européer för européer. 

121. 5.1.6.1: Förenkla och förklara de algoritmer som används av AI för att säkerställa bättre 

social acceptans. 

122. Gruppering (två orienteringar): 5.1.2.3: Vi måste stärka kampen mot missbruk på internet. 

Vi rekommenderar att man skapar en till polisen närliggande organisation som är 

specialiserad på digitala aspekter, som kan identifiera människor på internet och spåra 

oacceptabelt beteende. 2.5.4.1: Expertorganisation som kan garantera säkerheten, med 

samordning på europeisk nivå. Insatsbrigad med mycket viktiga befogenheter. 

123. Gruppering (tre orienteringar): [5.2: Cybersäkerhet] 5.2.1.4: Följ exemplet från länder som 

har lösningar som fungerat (t.ex. utbildningssystemet i Finland). [5.4: En sund digitalisering] 
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5.4.1.1: Inrätta ett tvåårigt pilotprojekt där man tillämpar den finska utbildningsmodellen i 

alla medlemsländer och sedan utvärderar dess resultat. [5.4.2: Hur bekämpar vi alla skador 

som orsakas av kombinationen av ”falska nyheter”, algoritmers makt och dåligt dataskydd?] 

5.4.2.7: Inrätta ett tvåårigt pilotprojekt där man tillämpar den finska utbildningsmodellen i 

alla medlemsländer och sedan utvärderar dess resultat. 

124. Gruppering (två orienteringar): 5.2.2.1: Vi föreslår mer samarbete mellan företag och 

länderna i Europeiska unionen, och att globala åtgärder och en global överenskommelse om 

cybersäkerhet införs. 5.2.4.1: Vi föreslår att samarbetet mellan webbplatser/plattformar och 

myndigheter stärks i syfte att mer systematiskt identifiera och följa dessa fall av it-

brottslighet. Det är viktigt att synliggöra det arbete som utförs av alla aktörer ”bakom 

kulisserna”. 

125. 5.3.2.2: Nya bestämmelser om digital reklam. 

126. Gruppering (tre orienteringar): [5.2: Cybersäkerhet] 5.2.3.2: Vi föreslår att det inleds 

europeiska kampanjer för att öka medvetenheten, kampanjer som omfattar flera nätverk 

och är anpassade till olika typer av användare (ungdomar, fler användare). 5.3.3.6: Utforma 

särskilda utbildningsprogram och kommunikationskampanjer om it-brottslighet. 5.2.3.1: 

Riskmedvetenheten finns, men den måste stärkas. Vi föreslår att riskmedvetenheten inriktas 

på konkreta exempel (t.ex. genom att man förklarar och ger exempel på nätfiske, förklarar 

och ger exempel på falska annonser osv.). 

127. Gruppering (två orienteringar): 5.2.3.3: Underlätta och förtydliga hur man rapporterar om 

missbruk av konton i sociala nätverk för att kunna upptäcka och bestraffa personer som 

missbrukar internet. 2.5.4.3: Se till att den personliga integriteten skyddas på internet. 

Problem med anonymitet och trakasserier på internet. 

128. [2.5.4: Det finns fortfarande bristande förtroende för säkerheten i nätverktygen (t.ex. för 

betalningar på nätet). Risker för hackning av sjukhus och offentliga tjänster]. 2.5.4.2:  

Expertgrupp som utvecklar ett övervakningssystem för att stärka den förebyggande 

aspekten. System för privat skydd och främjande av information om bättre användning. 

Medvetandehöjande åtgärder, utbildning. 

 

Undergrupp 09 (5.3. Dataskydd) 

129. Gruppering (fyra orienteringar): 4.2.4.3: Vi rekommenderar att stora it-plattformar i större 

utsträckning hålls ansvariga. 5.1.5.1: Den mängd personuppgifter som krävs för att få tillgång 

till internet måste begränsas, och de digitala plattformarna måste hållas ansvariga för sin 

användning av uppgifterna. 5.3.1.4: Telefoner och applikationer i hemmet (Alexa) bör ge 

större insyn i vad de samlar in, lagrar och delar (och med vem), och ägarna bör ha möjlighet 

att radera/begränsa tillgången till data. 5.3.2.4: Belöna företag som följer bestämmelserna 

om dataskydd, öppenhet och säkerhet. 

130. Gruppering (fyra orienteringar): 5.2.1.1: Vi behöver en enhet som företräder 

konsumenterna och stöder människors intressen gentemot företag som använder deras 

data. 5.2.1.2: Vi måste skapa en röst i Europa mot digitala jättar som har ett så stort 

inflytande. Det bör vara möjligt att lagföra dessa företag i Europa och inte bara i USA, och 

tvinga dem att tillämpa europeisk lagstiftning. 5.3.1.1: Skapa ett EU-organ som är 

lättillgängligt för invånarna, som kräver öppenhet och ger EU-länderna gemensamma 

normer.  5.3.2.1: EU-organet (se orientering 5.3.1.1.) som är icke-politiskt, expertbaserat och 

oberoende finansieras av medlemsländerna, och ska skapa tydliga kontroller och motvikter.  
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131. Gruppering (två orienteringar): 5.3.2.3: EU-certifiering av efterlevnaden av dataskyddet bör 

bli obligatorisk för alla teknikföretag/teknikleverantörer och bör vara ett synligt inslag i en 

organisations webbnärvaro. 5.3.4.1: Inför kriterier för certifiering av teknikföretag: ha 

förenklade sammanfattningar av information om dataanvändningen som är begripliga för 

alla.  

132. Gruppering (två orienteringar): 5.3.1.2: Gör det möjligt för människor att välja vilka data 

som är känsliga och vilka som inte är det. 5.2.1.3: Vi föreslår att den text med vilken man ger 

samtycke till användning av personuppgifter när man kopplar upp sig mot en webbplats görs 

tydligare och kortare.  

133. 5.3.4.3: Förbättra kommunikationen om ändringar i den allmänna dataskyddsförordningen 

och dataskydd i allmänhet. 

134. 5.3.1.3: Inför digital identifiering på EU-nivå (inte bara nationell digital identifiering). 

135. 5.3.4.2: Inför icke-godkännande av användning av personuppgifter (utom i fall av uttryckligt 

samtycke) eller begränsat godkännande som en grundläggande princip. 

136. 5.3.5.1: EU-finansiering för att utöka forskningsinsatserna (om dataskydd). 

 

Undergrupp 10 (5.4. En sund digitalisering) 

137. Gruppering (två orienteringar): 4.2.3.2: Vi rekommenderar att invånarnas kritiska förmågor 

stimuleras mer, utöver deras digitala kompetens. Befolkningen måste kunna hantera 

innehåll kritiskt. 5.4.2.1: Utbilda människor i kritiskt tänkande. 

138. Gruppering (fem orienteringar): 5.1.2.2: Vi måste agera i frågan om falska nyheter och 

felaktig information. Vi rekommenderar fler åtgärder i stil med ”verifierade webbplatser”. 

5.4.2.2: Algoritmer visar automatiskt de mest kontrasterande/samförståndsbaserade 

infallsvinklarna på ett ämne samt andra synvinklar (falska nyheter) så att du kan jämföra. 

5.4.2.4: Betrakta samförståndet hos en majoritet i forskarvärlden som den ståndpunkt som 

vi anser vara sann och som vi använder som jämförelse med andra ståndpunkter. 5.4.2.5: En 

organisation eller institution som verifierar nyheter och fastslår om det handlar om verkliga 

nyheter eller inte. 5.4.2.8: Skapa en europeisk onlineplattform med verifierade nyheter. 

139. 5.4.2.6: Medierna kan inte vara privata. De måste vara offentligt ägda så att de inte tjänar 

pengar på att sprida lögner. 

140. 5.4.2.3: Behandling och lagring av data på lokala enheter utan att de delas i molnet. 

141. 5.4.2.9: Inrätta en europeisk digital plattform som erbjuder information och utbildning (inte 

bara om en sund användning av internet utan också om många andra aspekter) och som 

också erbjuder resurser och yrkesverksamma i frågor som rör psykisk hälsa. 

142. 1.3.4.5: Mät den digitala teknikens inverkan på hälsa och miljö. 
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