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DOPORUČENÍ PŘIJATÁ PANELEM (BUDOU PŘEDLOŽENA NA PLENÁRNÍM 
ZASEDÁNÍ) 
 

Oblast 1: Práce v Evropě  
 

Podoblast 1.1 Trh práce 
 

1. Doporučujeme zavést minimální mzdu s cílem zajistit podobnou kvalitu života 
ve všech členských státech. Uznáváme snahy o sjednocování životní úrovně, 
které jsou v současné době vyvíjeny v rámci návrhu směrnice EU COM(2020) 
682. Minimální mzda musí zajistit minimální čistý příjem plnící základní cíl: 
Každý potřebný by měl mít k dispozici více peněz. Minimální mzda by měla 
odrážet tyto aspekty:  

● Účinné provádění by měla zajistit EU, protože v současné době ne 
všechny členské státy uplatňují ochranu pracovníků odpovídajícím 
způsobem.  

● Zvláštní pozornost by měla být věnována monitorování toho, jak se 
zlepšuje životní úroveň. 

● Minimální mzda musí zohledňovat kupní sílu v různých zemích. Je 
nezbytné, aby existoval cyklus pravidelného přezkumu umožňující 
zohledňovat měnící se životní náklady (např. v důsledku inflace). 

 
Důvodem tohoto doporučení je skutečnost, že minimální mzda posiluje sociální 
spravedlnost na trhu práce a zlepšuje konkrétní životní podmínky zaměstnanců 
ve všech členských státech. Je to zvláště důležité v souvislosti s rychle se měnícím 
pracovním prostředním, např. v důsledku digitalizace. 
  

 
2. Právní úprava EU již existuje (směrnice EU o pracovní době – 2003/88/ES). 

Nestačí však na to, aby zajistila rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem. Jako první krok doporučujeme, aby byl přezkoumán stávající rámec z 
hlediska toho, zda vyhovuje současným podmínkám. Zadruhé, EU by měla 
zavést přísnější monitorovací mechanismus, aby zajistila provádění rámce? ve 
všech členských státech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat různým odvětvím 
s různou mírou stresu a zátěže, a to duševní i fyzické. Některá odvětví však 
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zároveň staví na větší flexibilitě svých zaměstnanců, kteří se přizpůsobí 
konkrétním potřebám podniku. 
 
Toto doporučení vychází z toho, že lepší rovnováha mezi pracovním a 
soukromým životem zvyšuje sociální soudržnost a přispívá k rovným podmínkám 
mezi zaměstnanci. Má také příznivý účinek na spokojenost zaměstnanců. 
 
 
Podoblast 1.2 Mladí lidé a zaměstnanost 
 

3. Doporučujeme harmonizovat úroveň všech různých vzdělávacích programů v 
EU s akceptováním vnitrostátního obsahu. V souvislosti s tím doporučujeme, 
aby byly odborné tituly validovány a vzájemně uznávány ve všech členských 
státech EU. 
 
Tímto doporučením chceme usnadnit evropskou mobilitu pracovních sil a snížit 
administrativní zátěž. 
  

 
4. Doporučujeme, aby středoškolští studenti (od 12 let) získávali přehled o svém 

budoucím trhu práce tím, že dostanou příležitost k několika vysoce kvalitním 
stážím v ziskových i neziskových organizacích. Navrhujeme pobízet 
prostřednictvím dotací podniky k přijímání studentů na observaci. V odlehlých 
oblastech, kde je méně příležitostí, musí místní školy, vlády, organizace a 
podniky úzce spolupracovat, aby zde také existovala skutečná nabídka těchto 
stáží.  
 
Tímto doporučením chceme dosáhnout toho, aby mladí lidé získali přehled o 
různých možnostech na trhu práce, a mohli tak lépe rozhodovat o svém studiu a 
profesní budoucnosti, a aby pochopili význam vhodné volby studijního 
programu. Také se naučí, co je zodpovědnost, a že by měli respektovat trh práce. 
Pomůže to mladým lidem s integrací na trhu práce. Tato situace je výhodná pro 
obě strany. 
 
 

5. Doporučujeme, aby byly do všech kurzů ve školních osnovách začleněny 
sociální dovednosti. Sociálními dovednostmi se rozumí: vzájemné naslouchání, 
vedení dialogu, odolnost, porozumění, respekt a uznávání druhých, kritické 
myšlení, samostudium, pěstování zvídavosti či orientace na výsledky. Učitelé 
by měli být vyškoleni v předávání těchto dovedností tím, že budou úzce 
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spolupracovat se sociálními pracovníky a/nebo psychology. Jiné návrhy na 
provedení: organizovat výměnné programy pro studenty mezi školami, 
organizovat účast na sportovních a kulturních akcích mezi školami atd. 
 
Důvodem tohoto doporučení je, že sociální dovednosti patří mezi potřebné 
základní dovednosti, které se v digitálním věku ztrácejí a přitom jsou pro budoucí 
život našich mladých lidí zcela nezbytné. Zdůrazňujeme proto jejich začlenění do 
učebních osnov s cílem pomoci mladým lidem získat odolnost a vyhýbat se 
duševním problémům, které by mohli v budoucím životě pocítit, a překonávat 
je. Sociální dovednosti posilují mezilidské vztahy, a pomáhají tak lidem nalézt 
místo ve společnosti.  
  

 
6. Doporučujeme, aby byly pro případ vážné krize (např. zdravotní krize, války 

atd.) připraveny plány s podrobnými scénáři, které bude možné okamžitě 
flexibilním způsobem použít, aby se minimalizoval dopad na mladé lidi při 
studiu, odborné přípravě, z hlediska duševní pohody atd. Dopadem se rozumí: 
vyšší náklady na studium nebo odbornou přípravu, nucené prodloužení studia, 
nemožnost uskutečnit stáže nebo nárůst problémů v oblasti duševního zdraví. 
Je třeba zavést postupy, které minimalizují dopad na mladé lidi a jejich 
přechod na trh práce. 
 
Tímto doporučením chceme řešit situaci mladých lidí, kteří jsou v dobách krize 
velmi zranitelní.  
 

Podoblast 1.3 Digitalizace v práci 
 

7. Doporučujeme, aby EU zavedla nebo posílila stávající právní předpisy, které 
upravují tzv. „inteligentní práci (smart working)“ [tedy práci online a na dálku, 
tj. práci z domova nebo z jiného místa připojeného online]. Dále 
doporučujeme, aby EU vypracovala právní předpisy k podnícení sociální 
odpovědnosti podniků a k udržení vysoce kvalitních „inteligentních“ 
pracovních míst v EU. Pobídky mohou být finanční nebo reputační a měly by 
zohledňovat stávající mezinárodně uznávaná environmentální, sociální a 
správní kritéria (kritéria ESG). EU by za tímto účelem měla zřídit pracovní 
skupinu složenou z odborníků ze všech zúčastněných stran, aby tuto právní 
úpravu přezkoumali a zdokonalili. 
 
Tímto doporučením chceme podpořit vysoce kvalitní „inteligentní“ pracovní 
místa a vyhnout se jejich přemístění do zemí s nižšími náklady, mimo EU. 
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Pandemie COVID-19 a globální hospodářské trendy zvyšují naléhavost ochrany 
pracovních míst v EU a regulace „inteligentní práce“. 
  

 
8. Doporučujeme, aby EU zaručila všem občanům EU právo na odbornou přípravu 

v digitální oblasti. Zejména digitální dovednosti mladých lidí by se mohly 
výrazně zvýšit zavedením certifikace EU ve školách, která by je připravila na 
budoucí trh práce. Doporučujeme rovněž zvláštní odbornou přípravu na úrovni 
EU zaměřenou na rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace pracovníků, aby zůstali 
konkurenceschopní na trhu práce. Doporučujeme také, aby EU zvýšila 
povědomí o stávajících digitálních platformách, které spojují lidi se 
zaměstnavateli a pomáhají jim nalézt zaměstnání v EU, jako je např. EURES. 
 
Důvodem tohoto doporučení je skutečnost, že digitální dovednosti jsou 
nezbytné pro vstup na trh práce, změnu kvalifikace a zachování 
konkurenceschopnosti pracovníků.  
 

Oblast 2: Ekonomika pro budoucnost 

 

Podoblast 2.1 Inovace a evropská konkurenceschopnost 
 

9. Doporučujeme, aby EU vytvořila příležitosti pro různé subjekty (univerzity, 
korporace, výzkumné ústavy atd.) k investování do výzkumu a vývoje 
zaměřených na:  

● nové materiály zamýšlené jako udržitelnější a biologicky rozmanitější 
alternativy k materiálům používaným v současné době, 

● inovativní využití stávajících materiálů (také založené na recyklaci a 
nejmodernějších technikách, které mají nejmenší environmentální 
stopu).  

Doporučujeme, aby šlo o průběžný a dlouhodobý závazek EU (alespoň do roku 
2050).  
 
Toto doporučení vychází ze skutečnosti, že žijeme na planetě s omezenými 
zdroji. Chceme-li mít budoucnost, musíme chránit klima a hledat alternativy 
šetrné k planetě. Chceme také, aby se EU v této oblasti stala lídrem se silnou 
konkurenční výhodou na mezinárodní scéně. Záměrem doporučení je přinést 
inovativní výsledky, které lze široce uplatňovat a používat v různých oblastech a 
zemích. Příznivě by to také ovlivnilo hospodářství a trh práce, neboť by díky tomu 
vznikaly nové pracovní příležitosti v oblasti udržitelných inovací. Mohlo by to 



 

Panel č. 1, třetí zasedání – 6 

Evropský panel občanů č. 1: „Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“ 

přispět k boji proti sociální nespravedlnosti nahrazením stávajících 
vykořisťujících výrobních prostředků novými, etičtějšími prostředky. 
 
 

10. Doporučujeme, aby se EU průběžně a dlouhodobě zavázala k tomu, že výrazně 
zvýší svůj podíl energie z udržitelných zdrojů s využitím široké škály 
obnovitelných zdrojů, které mají nejnižší environmentální stopu (na základě 
celostního posouzení z hlediska životního cyklu). EU by měla také investovat 
do zlepšování a udržování kvality elektrické infrastruktury a elektrické sítě. 
Doporučujeme rovněž, aby přístup k energii a cenová dostupnost energie byly 
uznávány jako základní právo občanů.  
 
Důvodem tohoto doporučení je: 

● diverzifikace zdrojů energie (včetně solárních, větrných, vodíkových, z 
mořské vody nebo jakýchkoli budoucích udržitelných metod) by zlepšila 
energetickou nezávislost EU, 

● snížily by se náklady na elektřinu pro občany EU,  
● vytvořila by se tak pracovní místa a restrukturalizoval trh s energií (zvláště 

v regionech, které byly dosud závislé na fosilních palivech), 
● mohl by se tak podpořit vědecký rozvoj inovativních technik získávání 

energie, 
● kvalita elektrické infrastruktury a elektrické sítě je stejně důležitá jako 

zdroje energie, neboť umožňuje plynulou, účinnou a cenově dostupnou 
distribuci a přepravu energie.  

 
 

11. Doporučujeme, aby EU aktivně podporovala ekologičtější výrobní postupy tím, 
že poskytne dotace nebo bude jiným způsobem odměňovat společnosti, které 
investují do snižování environmentálních nákladů své výroby. Dále 
požadujeme, aby byla vyvíjena snaha o rekultivaci postindustriálních lokalit a 
vytvoření zelených zón kolem stávajících lokalit. Od společností by se mělo 
vyžadovat alespoň částečné financování z vlastních prostředků.   
 
Toto doporučení vychází z toho, že výrobní procesy jsou důležitým prvkem 
dodavatelského řetězce. To, že se zlepší jejich ekologičnost, by mohlo výrazně 
snížit náš dopad na klima. Jsme přesvědčeni, že společnosti a průmyslová 
odvětví by měly nést odpovědnost za to, jak vyrábějí své výrobky (včetně 
rekultivace a opatření na ochranu životního prostředí). Tím, že učiní své výrobní 
procesy „zelenějšími“, podniky také zlepší svou připravenost na budoucnost a 
zvýší svou odolnost (což ochrání pracovní místa).  
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Podoblast 2.2 Udržitelná ekonomika / Podoblast 2.3 Daňový systém 
 

12. Doporučujeme, aby se upustilo od používání plastových obalů a aby se obecně 
rozšířilo používání opakovaně použitelných obalů. Měly by existovat pobídky 
pro spotřebitele a společnosti tak, aby nákup volně loženého zboží nebyl dražší 
než nákup baleného zboží. Společnosti přispívající k této transformaci by měly 
být daňově zvýhodněny a ty podniky, které k této transformaci nepřispívají, by 
měly platit vyšší daně. Výrobky, které nelze opětovně použít, by měly být 
recyklovatelné a/nebo biologicky rozložitelné. Je nutná veřejná instituce nebo 
orgán dohledu, které by stanovily pravidla a o těchto pravidlech všechny 
informovaly. Doporučuje se vzdělávat, komunikovat – a to i prostřednictvím 
sociálních médií – o těchto opatřeních s podniky i se spotřebiteli s cílem 
dosáhnout v dlouhodobém horizontu změny chování. Společnosti by měly být 
motivovány k hledání nejlepších řešení pro nakládání s vlastním odpadem 
(např. stavební podniky) a měla by jim v této oblasti poskytována pomoc.   
 
Toto doporučení vychází z toho, že všichni musíme nést odpovědnost za své činy. 
Musíme tedy přehodnotit všechny výrobní procesy. Recyklace vyžaduje mnoho 
zdrojů (vodu, energii), takže nemůže být jedinou odpovědí. Proto navrhujeme 
nabízet v obchodech volně ložené zboží. Recyklace by se měla používat pouze u 
snadno recyklovatelných materiálů. A na finském příkladu vidíme, že velkou část 
je možné recyklovat.   
  

 
13. Doporučujeme zavést v Evropě stejná fiskální pravidla a harmonizovat fiskální 

politiku v celé EU. Harmonizace daní by měla jednotlivým členským státům 
ponechat volnost při stanovování vlastních daňových pravidel, ale přesto by 
předcházela daňovým únikům. Ukončí škodlivé daňové praktiky a soutěž. 
Daně by se měly týkat obchodních transakcí v místě, kde k nim dochází. Pokud 
společnost prodává v určité zemi, měla by v této konkrétní zemi platit daně. 
Cílem těchto nových pravidel by bylo zabránit přemísťování a zajistit, aby 
transakce a výroba probíhaly mezi evropskými zeměmi.   
 
Toto doporučení se vydává s cílem chránit a rozvíjet pracovní místa, 
hospodářskou činnost v Evropě a rovnost mezi členskými státy. V Evropě tak 
bude dosaženo společného porozumění, pokud jde o daňový systém. Účelem je 
ukončit absurdní monopolní postavení velkých společností, které v porovnání s 
menšími společnostmi neplatí dostatečně vysoké daně. Harmonizace přinese 
rovněž peníze tam, kde dochází k obchodní činnosti. 
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14. Doporučujeme zbavit se systému plánovaného zastarávání všech 
elektronických zařízení. Ke změně by mělo docházet na individuální i obchodní 
úrovni, aby bylo zaručeno, že tato zařízení lze dlouhodobě vlastnit, opravovat 
i modernizovat. Doporučujeme podporovat využívání renovovaných zařízení. 
Prostřednictvím regulace by bylo pro společnosti povinné zaručit právo na 
opravu, včetně modernizace a aktualizace softwaru, a všechna zařízení v 
dlouhodobém horizontu recyklovat. Doporučuje se také, aby každá společnost 
používala standardizované konektory. 
 
Důvodem tohoto doporučení je skutečnost, že v moderním světě vydrží výrobky 
obvykle dva roky, ale my chceme, aby měly mnohem delší životnost – přibližně 
10 let. Tento návrh bude mít pozitivní dopad na změnu klimatu a ochranu 
životního prostředí. Sníží se tím také náklady pro spotřebitele a omezí konzumní 
přístup k věcem.  
  

 
15. Doporučujeme, aby prostřednictvím vzdělávání dostali všichni lidé možnost 

získat povědomí o životním prostředí a jeho spojitosti se zdravím každého 
člověka. Vzdělávací kurzy pomohou každému definovat vlastní strategii pro 
začlenění těchto témat do svého života. Toto vzdělávání by mělo začít ve škole 
prostřednictvím specializovaných předmětů a mělo by pokračovat po celý 
život (například v práci). Přispěje to ke snížení množství odpadu a k ochraně 
životního prostředí a lidského zdraví. Toto vzdělávání bude propagovat místní 
spotřebu zdravých a nezpracovaných produktů pocházejících od místních 
producentů. Ti, kdo se nebudou snažit o snižování odpadu, budou muset 
absolvovat bezplatný kurz na toto téma. Aby bylo možné se tomuto životnímu 
stylu přizpůsobit, musí být ceny spravedlivé pro výrobce i spotřebitele. 
Navrhujeme proto, aby byli malí a místní výrobci, kteří se chovají šetrně k 
životnímu prostředí, osvobozeni od daní. 
 
Toto doporučení vychází z přesvědčení, že mnozí lidé stále mají za to, že se jich 
tyto problémy netýkají. Proto je třeba, abychom se o těchto otázkách vzdělávali 
všichni. Místní a zdravé výrobky jsou navíc pro mnoho lidí nedostupné. Musíme 
zajistit, aby produkty vyrobené na místní úrovni byly obecně dostupné všem.  
 

 

Podoblast 2.4 Zemědělství / Podoblast 2.5 Digitální infrastruktura  
 

16. Doporučujeme zavést společný evropský snadno pochopitelný systém 
označování spotřebních výrobků a výživových přípravků (informace by měly 
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uvádět alergeny, zemi původu atd.), transparentnost ohledně probíhajících 
schvalovacích postupů, digitalizaci informací o výrobcích prostřednictvím 
standardizované evropské aplikace, která by umožnila uživatelsky přívětivější 
přístup a poskytovala by další informace o výrobcích a výrobním řetězci. 
Potřebujeme také opravdu nezávislý orgán, který by reguloval potravinové 
normy v celé EU a měl legislativní pravomoci, aby bylo možné ukládat sankce. 
 
Toto doporučení vychází z toho, že by občané EU měli očekávat, že potraviny 
splňují stejný standard. Integrita potravinářských výrobků je nezbytná pro 
zajištění bezpečnosti občanů. Tato doporučení byla učiněna s cílem zlepšit 
harmonizovaným způsobem monitoring schvalování a transparentnost 
produkce potravin. 
  

 
17. Doporučujeme, aby infrastruktura byla majetkem státu, neboť se tak předejde 

vzniku monopolů v oblasti telekomunikací a internetových služeb. Přístup k 
internetu by měl být právem; přednostně by mělo být zavedeno internetové 
připojení do „bílých zón / mrtvých zón“ (oblastí bez přístupu k internetu). Děti 
a rodiny jsou prioritou, pokud jde o přístup k internetu a hardware, zejména z 
hlediska vzdělávání a zvláště v době pandemie. Je zapotřebí iniciativa, která 
pomůže podpořit práci na dálku, jako jsou kancelářské prostory s přístupem 
ke spolehlivému a rychlému internetovému připojení a odbornému vzdělávání 
v digitální oblasti. 
 
Toto doporučení vychází z toho, že musíme zajistit, aby digitální transformace 
probíhala spravedlivě. Přístup k internetu má zásadní význam pro demokracii a 
je právem všech evropských občanů. 
 
 

18. Doporučujeme respektovat a chránit místní hmyz proti invazivním druhům. 
Navrhujeme rovněž motivovat a prosazovat, aby nové stavební úpravy 
povinně zahrnovaly zelené plochy. Vyzýváme k zavedení biologické 
rozmanitosti jako povinného předmětu ve školním vyučování, např. 
prostřednictvím praktických činností. Je důležité vyzdvihnout povědomí o 
biologické rozmanitosti prostřednictvím mediálních kampaní a stimulovaných 
„soutěží“ napříč EU (soutěže na úrovni místních společenství). Doporučujeme 
zavedení závazných vnitrostátních cílů napříč členskými státy EU pro 
znovuzalesňování původními stromy a místní flórou. 
 
Toto doporučení je motivováno tím, že biologická rozmanitost je klíčová pro 
životní prostředí, kvalitu života a boj proti změně klimatu. 
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Oblast 3: Spravedlivá společnost 
 

Podoblast 3.1 Sociální zabezpečení 
 

19. Doporučujeme podporovat sociální politiky a rovnost práv, včetně v oblasti 
zdraví, které jsou harmonizované pro celou EU a zohledňují dohodnuté 
předpisy a minimální požadavky na celém území.   
 
Toto doporučení vychází z toho, že mezi členskými státy panují velké rozdíly, 
pokud jde o sociální politiku, a tyto rozdíly je třeba zmírnit, aby bylo možné 
dosáhnout důstojného života pro všechny občany a poskytovat péči a podporu, 
kterou potřebují zranitelné osoby z různých důvodů (zdraví, věk, sexuální 
orientace atd.). 
 
 

20. Doporučujeme podporovat výzkum v sociální oblasti a zdravotnictví v EU v 
souladu s prioritními oblastmi, které jsou považovány za veřejné zájmy a na 
nichž se dohodly členské státy. Je rovněž potřeba poskytovat odpovídající 
finanční prostředky. Je potřeba znovu posílit spolupráci napříč odbornými 
oblastmi, zeměmi a studijními centry (univerzitami atd.)  
 
Toto doporučení je motivováno tím, že existuje mnoho oblastí, v nichž je třeba 
pokročit a prohloubit naše znalosti. Zkušenosti s pandemií nám ukazují, jak je 
výzkum nezbytný pro zlepšení života, že je ve výzkumu zásadně důležitá 
spolupráce veřejného a soukromého sektoru a spolupráce mezi vládami a 
nakolik je nezbytná finanční podpora.  
  

 
21. Doporučujeme, aby EU měla silnější pravomoci v oblasti sociálních politik s 

cílem harmonizovat a stanovit minimální pravidla a důchodové dávky v celé 
EU na základě prohloubených dialogů. Minimální důchod musí být nad hranicí 
chudoby dané země. Důchodový věk musí být založen na kategorizaci 
povolání, aby lidé s duševně a fyzicky náročnými profesemi mohli odejít do 
důchodu dříve. Zároveň by mělo být zaručeno právo na práci pro starší osoby, 
které chtějí dobrovolně pokračovat v práci.  
 
Toto doporučení vychází z toho, že se lidé dožívají vyššího věku a rodí se méně 
dětí. Evropské obyvatelstvo stárne, a proto musíme přijmout další opatření proti 
riziku marginalizace starších osob a zajistit jim důstojný život.  
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22. Doporučujeme soubor dohodnutých opatření na podporu zvýšení porodnosti 
a zajištění odpovídající péče o děti. Tato opatření zahrnují mimo jiné cenově 
dostupnou a přístupnou péči o děti (na pracovišti, přes noc, snížení DPH z 
vybavení pro děti), bydlení, stabilní zaměstnání, podporu mateřství, zvláštní 
podporu a ochranu práce pro mladé lidi a rodiče a podporu pro matky a otce s 
přístupem ke znalostem při návratu do práce.  
 
Toto doporučení je motivováno skutečností, že míra porodnosti v EU je nízká, 
což dále přispívá ke stárnutí evropského obyvatelstva a vyžaduje, aby byla 
okamžitě přijata opatření. Cílem navrhovaného souboru opatření je zajistit 
mladým rodinám stabilitu nezbytnou pro zajištění péče o děti.  
  

 
23. Doporučujeme zaručit starším osobám sociální a zdravotní péči jak doma, tak 

v pečovatelských domech. Dále je potřeba zlepšit podporu pro osoby, které 
pečují o starší osoby (příbuzné).  
 
Tímto doporučením reagujeme na zvyšování naděje dožití a snižování 
porodnosti, z čehož vyplývá, že evropské obyvatelstvo stárne, a proto musíme 
přijmout další opatření proti riziku marginalizace starších osob a zajistit jim 
důstojný život. 
 
 

24. Doporučujeme, aby EU podporovala paliativní péči a asistovanou sebevraždu 
(eutanazii) podle konkrétního souboru pravidel a předpisů. 
 
Tímto doporučením chceme omezit bolest pacientů a rodin a zajistit důstojné 
ukončení života. 
 
 
Podoblast 3.2 Rovnoprávnost  
 

25. Doporučujeme, aby EU podporovala cílený přístup občanů k důstojnému 
bydlení podle jejich specifických potřeb. Finanční úsilí by mělo být rozděleno 
mezi soukromé poskytovatele financování, pronajímatele, uživatele, vlády 
členských států na ústřední a místní úrovni a Evropskou unii. Cílem by mělo 
být usnadnění výstavby/opravy stávajícího bytového fondu, včetně formou 
družstev, pronájmu a koupě. Podpora by měla být poskytována na základě 
jasných kritérií (např. maximální plocha na osobu, které mají být poskytovány 
dotace, její příjem atd.). 
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Toto doporučení vychází z toho, že lepší přístup k bydlení by zajistil občanům EU 
hmatatelnou rovnoprávnost. Pomohlo by to zmírnit sociální napětí. Zatímco 
úkolem EU je v prvé řadě dohlížet na mechanismus podpory, problémy s 
bydlením by měly aktivněji řešit vnitrostátní a místní orgány. 
 
 

26. Doporučujeme, aby EU zlepšila právní úpravu a jednotné provádění 
podpůrných opatření pro rodiny s dětmi ve všech členských státech. Mezi tato 
opatření patří: prodloužení rodičovské dovolené, zvýšení přídavků při narození 
dítěte a příspěvků na péči o dítě.  
 
Domníváme se, že tato opatření by zmírnila demografický problém, jemuž EU 
čelí. Zlepšila by rovnost mezi rodiči ve smyslu rovnosti žen a mužů. 
  

 
27. Doporučujeme, aby EU přijala opatření zajišťující stejná rodinná práva ve všech 

členských státech. Tato práva zahrnují právo na sňatek a adopci. 
 
Toto doporučení je založeno na přesvědčení, že všichni občané EU by měli 
požívat stejných práv, včetně rodinných práv. Rodina je základní formou 
společenské organizace. Šťastná rodina přispívá ke zdravé společnosti. Cílem 
doporučení je zajistit, aby všichni občané mohli požívat rodinných práv bez 
ohledu na pohlaví, plnoletost, etnický původ nebo zdravotní stav. 
 
 
Podoblast 3.3 Spravedlnost / Podoblast 3.4 Přístup ke sportu 
 

28.  Doporučujeme, aby strategie EU pro rovnost žen a mužů na období 2020–2025 
byla důrazně upřednostňována a prosazována jako naléhavá záležitost, kterou 
se členské státy budou účinně zabývat. EU by měla a) definovat ukazatele 
(tj. postoje, rozdíly v odměňování, zaměstnanost, vedení atd.), strategii 
každoročně monitorovat a být transparentní ohledně dosažených výsledků; a 
b) zřídit úřad veřejného ochránce práv, který bude získávat zpětnou vazbu 
přímo od občanů. 
 
Toto doporučení pramení z našeho přesvědčení, že situace týkající se rovnosti 
žen a mužů zdaleka neodpovídá tomu, co bychom v EU chtěli mít. Rovnost žen a 
mužů a občanská práva je zapotřebí na evropské úrovni sladit, aby jich bylo 
dosaženo ve všech zemích, a nikoli pouze v těch, kterým tato otázka leží více na 
srdci. Ceníme si přítomnosti a přínosu žen na vedoucích pozicích a v jakémkoli 
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druhu povolání, neboť chceme, aby se EU rozvíjela ve znamení rozmanitosti a 
naplnění. Ženy bývají v mnoha situacích znevýhodněny (a to i tehdy, když mají 
dobré/vysokoškolské vzdělání nebo jiné výhody), a proto je taková strategie 
výrazně zapotřebí. 
  

 
29. Doporučujeme, aby EU ve všech členských státech propagovala a zvyšovala 

povědomí o sportu a fyzické aktivitě vzhledem k jejich prospěšnosti pro zdraví. 
Sport a tělesná aktivita by měly být zahrnuty do politik v oblasti sociálního, 
fyzického a duševního zdraví, vzdělávání a práce (tj. podpora sportu a lékařem 
předepsaných cvičení a zaručení přístupu ke sportovním zařízením; 1 hodina 
pracovní doby týdně pro fyzickou aktivitu atd.). 
 
Toto doporučujeme, protože se jedná o dlouhodobou investici. Investice do 
sportu a fyzické aktivity snižují náklady a zátěž zdravotnických služeb. Například 
sport a tělesná aktivita mohou jako faktory prospěšné pro zdraví zkrátit dobu 
léčby nebo zvýšit její účinnost. K tomu již úspěšně dochází v některých zemích, 
jako je Německo. Sport je způsobem, jak pěstovat hodnoty, jako je 
angažovanost, překonávání překážek, sebeúcta, respekt nebo společenský duch. 
Sedavý životní styl je nyní běžnější než v předchozích generacích, mimo jiné kvůli 
nárůstu počtu kancelářských pracovních míst a/nebo změně návyků ve volném 
čase. 
  

 
30. Doporučujeme, aby EU každému členskému státu uložila, aby měl stanovenou 

minimální mzdu související s životními náklady v tomto státě, a aby se za 
spravedlivou mzdu považovala taková mzda, která umožňuje život nad hranicí 
chudoby. Každý členský stát to musí monitorovat.  
 
Doporučujeme to, protože není spravedlivé, aby pracující člověk nevyžil ze své 
výplaty. Spravedlivé platy by měly přispívat ke kvalitě života v sociální oblasti. 
Nespravedlivé mzdy představují pro státy vysoké náklady (bezpečnost, vyhýbání 
se daňovým povinnostem, vyšší sociální náklady atd.). 
  

 
31. Doporučujeme daňovou harmonizaci v členských státech EU (s cílem vyhnout 

se v rámci EU daňovým rájům a zaměřit se na offshoring v rámci Evropy) a 
daňové pobídky, které by odrazovaly od přesouvání pracovních míst mimo 
Evropu. 
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Doporučujeme to, protože nás znepokojuje dopad přesouvání pracovních míst 
mimo Evropu. Zabránilo by to daňové soutěži mezi členskými státy EU. 

 
 

Oblast 4: Učení se v Evropě 
 

Podoblast 4.1 Evropská identita/podoblast 4.2 Digitální vzdělávání 
 

32. Doporučujeme podporovat mnohojazyčnost již od útlého věku, například od 
mateřských školek. Od základní školy by mělo být povinné, aby děti dosáhly 
úrovně C1 ve druhém aktivním jazyce EU, který není jejich vlastním.  
 

Doporučujeme to, protože mnohojazyčnost je nástrojem, který spojuje lidi a 
představuje most k jiným zemím a jejich kulturám. Posiluje evropskou identitu a 
mezikulturní výměnu. Je důležité seznámit se s ostatními kulturami v rámci 
Evropské unie. Schopnost konverzovat alespoň ve dvou jazycích na vysoké 
úrovni by proto pomohla vytvořit společnou evropskou identitu a přinést 
porozumění dalším evropským kulturám. EU musí úzce spolupracovat se 
vzdělávacími institucemi, aby se dosáhlo úspěšných výsledků v oblasti 
vzdělávání. Kromě toho musí existovat zvláštní program (např. digitální 
platformy, rozšířené programy Erasmus+ atd.) na podporu mnohojazyčnosti. 
Jako vzor mohou v tomto ohledu sloužit současné evropské školy. EU by měla 
zřídit více takových škol a aktivně je propagovat. 
  

 

33. Doporučujeme, aby EU zvýšila povědomí o úskalích internetu a digitalizace pro 
mladé lidi vytvořením povinného předmětu na základní škole. EU by měla 
vytvořit nástroje a společné vzdělávací prostory pro společné učení mladých 
lidí.  
 

Doporučujeme to, protože stávající iniciativy nebo programy v této oblasti 
nejsou dostatečné. Mnoho občanů EU navíc nemá povědomí o stávajících 
iniciativách EU v těchto oblastech. Děti si nejsou dostatečně vědomy nebezpečí 
internetu, a proto bychom měli více usilovat o podporu a zvyšování povědomí u 
mladší generace. 
 
 

34. Doporučujeme, aby EU usilovala o větší zpřístupnění technologií pro starší 
generaci, a to podporou programů a iniciativ, například formou kurzů 
přizpůsobených jejich potřebám. EU by měla zaručit právo využívat digitalizaci 
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pro všechny, kdo o to mají zájem, a navrhnout alternativy pro ty, kteří zájem 
nemají.   
 

Doporučujeme to, protože EU by měla zajistit, aby se starší lidé mohli zapojit do 
digitálního světa a aby nikdo nebyl diskriminován. Pro generace, které nemají 
zkušenosti s používáním určitých technologií, by měly být zavedeny 
zjednodušené nástroje, které by je integrovaly do dnešního světa. 
Doporučujeme, aby byly lépe podporovány již existující iniciativy, aby si občané 
byli těchto příležitostí vědomi. EU by neměla diskriminovat starší generace, 
pokud jde o používání počítačových nástrojů. (Na druhou stranu to znamená, že 
občané by měli mít možnost žít svůj život bez povinnosti používat internetovou 
síť). EU by měla organizovat a poskytovat bezplatnou trvalou pomoc starším 
generacím s cílem usnadnit přístup k digitálním nástrojům. 
 
 

Podoblast 4.3 Kulturní výměna/podoblast 4.4 Vzdělávání v oblasti životního 
prostředí  
 

35. Doporučujeme, aby EU vytvořila platformu, na níž budou pro vzdělávací účely 
k dispozici výukové materiály o změně klimatu, udržitelnosti a otázkách 
životního prostředí. Tyto informace by měly být založeny na faktech, 
kontrolovány odborníky a přizpůsobeny každému členskému státu. Platforma: 

● měla by zahrnovat informace pro více cílových skupin: například pro lidi, 
kteří žijí v městském nebo venkovském prostředí, pro všechny věkové 
skupiny a pro všechny úrovně předchozích znalostí, 

● musí být k dispozici všem členským státům a musí být snadno přístupná, 
● součástí provádění by měl být i plán propagace – to by mělo být 

provedeno ve spolupráci s příslušnými společnostmi, 
● mohla by být zpřístupněna společně s programem financování na 

podporu využívání informací na platformě. Tyto finanční prostředky by 
měly rovněž podpořit exkurze s cílem ukázat relevantní příklady z 
reálného života.  
 

Doporučujeme to proto, že lidé všech věkových kategorií potřebují přístup k 
informacím založeným na faktech o tom, jak řešit změnu klimatu, udržitelnost a 
otázky životního prostředí. Všichni a zejména mladí lidé musí pochopit důležité 
pojmy, jako je např. ekologická stopa, neboť to, co se učíme jako děti, nás bude 
provázet celý život. Jde o komplexní témata a dochází k velkému šíření 
dezinformací. Potřebujeme důvěryhodný zdroj a EU má k tomu autoritu i zdroje. 
To je důležité i proto, že úroveň znalostí a snadný přístup k důvěryhodným 
informacím se v jednotlivých členských státech liší. 
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36. Doporučujeme, aby EU upřednostňovala zpřístupnění výměnných programů 
pro všechny (věkové skupiny, členské státy, úrovně vzdělávání a osoby s 
různými finančními možnostmi) a aby umožnila výměny nebo stáže mezi 
odvětvími, zeměmi, vzdělávacími institucemi, městy a podniky. EU by měla být 
odpovědná za iniciování, zprostředkování a financování kulturních a sociálních 
výměn v celé EU, a to jak fyzických, tak digitálních. EU musí tyto iniciativy 
aktivně podporovat a zaměřit se na osoby, které ještě nejsou s kulturními a 
sociálními výměnnými programy obeznámeny. Konference o budoucnosti 
Evropy s náhodně vybranými účastníky je dokonalým příkladem takové 
evropské výměny. Chceme více takových iniciativ – ale také iniciativ menšího 
rozsahu, jakož i výměn v rámci sportu, hudby, (sociální) stáže atd. 
 

Doporučujeme to, protože je důležité vytvořit pocit sounáležitosti a soudržnosti 
a posílit toleranci vůči všem našim krásným rozdílům / různým perspektivám, 
jakož i k rozvoji individuálních dovedností. Díky tomu se bude postupně rozvíjet 
přátelství, vzájemné porozumění i kritické myšlení. Rádi bychom podpořili 
zapojení všech členů našich komunit, a to i těch, kteří do těchto iniciativ dosud 
zapojeni nebyli. 
 
  
Oblast 4.5 Kvalita, finance a přístup ke vzdělávání/oblast 4.6 Harmonizace 
vzdělávání  
 

37. Doporučujeme, aby se všechny členské státy dohodly a přijaly certifikovanou 
minimální úroveň vzdělání v základních předmětech od základních škol. Cílem 
je zajistit, aby všichni občané měli rovný přístup ke standardní kvalitě 
vzdělávání, a zajistit tak spravedlnost a rovnost. 
 
 
Doporučujeme to proto, že: 

● zavedení minimálního standardu by rodičům, učitelům a studentům 
poskytlo větší důvěru v jejich vzdělávací systémy a zároveň by zachovalo 
prostor pro další iniciativy a rozmanitost.  

● Pokud by naše doporučení bylo provedeno, posílilo by společnou 
evropskou identitu a podpořilo by pospolitost, jednotu a pocit 
sounáležitosti.  

● Provádění tohoto doporučení by vedlo k větší spolupráci a výměně mezi 
školami v celé EU, což by zlepšilo vztahy mezi pedagogickými pracovníky 
a žáky a významně napomohlo výměnným programům. 
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38. Doporučujeme, aby se na základě certifikovatelného standardu jako základní 

předmět na základních školách ve všech členských státech EU vyučovala 
angličtina, aby se u evropských občanů usnadnila a posílila schopnost účinné 
komunikace.  
 

Doporučujeme to proto, že: 
● by to zajistilo větší jednotu a rovnost tím, že by se zvýšila schopnost 

občanů komunikovat mezi sebou a podpořila by se silnější společná 
evropská identita, 

● by to umožnilo širší, flexibilní a přístupnější trh práce, který by dal 
občanům jistotu pro práci a komunikaci ve všech ostatních členských 
státech, což by poskytovalo větší osobní a profesní příležitosti, 

● v případě provedení by tak záhy mohl začít fungovat společný evropský 
jazyk, 

● používání společného jazyka urychluje sdílení informací, které by prospělo 
spolupráci, společné reakci na krize, humanitárnímu úsilí a sblížení Evropy 
a Evropanů. 
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Oblast 5: Etická a bezpečná digitální transformace 
 

Podoblast 5.1 Demokracie digitalizace/podoblast 5.2 Kybernetická bezpečnost 
 

39. Doporučujeme, aby EU měla více pravomocí k řešení problému nezákonného 
obsahu a kybernetické kriminality. Doporučujeme posílit kapacity 
Europolu/Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě, včetně:  

● navýšení finančních prostředků a lidských zdrojů  
● zajištění podobných trestů ve všech zemích  
● zajištění rychlého a účinného vymáhání práva 

 
Doporučujeme to, abychom zaručili svobodu na internetu a zároveň zajistili, 
potrestání případů diskriminace, zneužívání a obtěžování. Podporujeme 
myšlenku evropského veřejného orgánu, protože nechceme ponechat regulaci 
on-line platforem pouze v rukou soukromých společností. Odpovědnost za 
šířený obsah musí převzít on-line platformy, ale my chceme zajistit, aby na 
prvním místě nestály jejich zájmy. Regulace obsahu a stíhání odpovědných osob 
musí být účinné a rychlé, aby mělo  na pachatele trestných činů také odrazující 
účinek. 
  

 
40. Doporučujeme, aby EU investovala do vysoce kvalitních a inovativních 

digitálních infrastruktur (jako je rozvoj 5G v Evropě) s cílem zajistit autonomii 
Evropy a zabránit závislosti na jiných zemích nebo soukromých společnostech. 
EU by rovněž měla věnovat pozornost investicím do nedostatečně rozvinutých 
regionů EU. 
 
Doporučujeme to proto, že digitální infrastruktura hraje zásadní úlohu v 
evropském hospodářství a usnadňuje každodenní život v Evropě. Evropa proto 
potřebuje vysoce kvalitní digitální infrastrukturu. Je-li Evropa závislá na 
ostatních, může být zranitelná vůči negativním vlivům soukromých společností 
nebo zahraničních zemí. Evropa by proto měla investovat do digitální 
infrastruktury, aby zlepšila svou autonomii. Je rovněž důležité zajistit digitální 
začlenění tím, že se zajistí, aby investice směřovaly do méně digitálně 
rozvinutých regionů.  
  

 
41. Doporučujeme, aby EU na evropských školách podporovala vzdělávání v 

oblasti falešných zpráv, dezinformací a bezpečnosti na internetu. Měla by 
vycházet z příkladů osvědčených postupů z celé EU. EU by měla zřídit 
organizaci, která by tuto činnost konkrétně podporovala a poskytovala 
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vzdělávacím systémům doporučení. Měla by rovněž podporovat neformální 
vzdělávání a inovativní a kreativní výukové techniky (např. participativní hry). 
 
Doporučujeme to, protože zavedení výuky o bezpečnosti na internetu a podpora 
digitální gramotnosti v oblasti bezpečnosti (řešení online podvodů, falešných 
informací atd.) ve školách je důležité pro to, aby měli všichni k dispozici nástroje 
na ochranu před hrozbami na internetu. Je důležité zaměřit se na mladší 
generaci, která je online hrozbám velmi vystavena. Školy mohou rovněž 
komunikovat s rodiči a propagovat osvědčené postupy. Tato výuka může 
vycházet z příkladů osvědčených postupů v celé Evropě (např. ve Finsku) a 
zároveň se přizpůsobit potřebám každé země. 
 
 
Podoblast 5.3 Ochrana údajů 
 

42. Doporučujeme dále omezit zneužívání údajů „datovými giganty“ lepším 
prosazováním obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a 
vytvořením standardizovanějších mechanismů v celé EU a zajištěním toho, aby 
toto nařízení dodržovaly i neevropské společnosti, které v EU působí. Zlepšení 
by mělo vyžadovat jasné a stručné vysvětlení podmínek použití, aby se 
zabránilo nejasnostem, poskytnout více informací o tom, jak a kým budou 
údaje používány, a vyhnout se standardnímu souhlasu s opakovaným použitím 
a dalším prodejem údajů. Mělo by se zajistit trvalé vymazání údajů, pokud o 
to občan požádá. Mělo by se rovněž zlepšit prosazování důsledného 
dodržování předpisů, pokud jde o profilování jednotlivců na základě jejich on-
line činností. Navrhujeme dva druhy sankcí: pokuta úměrná obratu 
společnosti, omezení činnosti společnosti. 
 
Doporučujeme to, protože v současné době existuje velmi omezená 
transparentnost, pokud jde o to, jaké údaje se shromažďují, jak jsou 
zpracovávány a komu se prodávají. Musíme dále omezit zneužívání moci ze 
strany datových gigantů a zajistit, aby byl souhlas občanů se zpracováním údajů 
dobře informovaný. 
  

 
43. Doporučujeme vytvořit nezávislou celoevropskou agenturu, která by jasně 

definovala, co je rušivé chování (např. spam), a vytvořila pokyny a 
mechanismy pro to, aby se mohli občané rozhodnout, že nebudou používat a 
odebírat údaje, zejména od třetích stran. Agentura musí mít pravomoc k 
identifikaci podvodníků a organizací, které nedodržují předpisy, a k jejich 
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postihování. Měla by pracovat na zajištění souladu s nařízeními EU pro 
subjekty se sídlem mimo EU, které působí v EU. Byla by financována orgány EU 
a složena ze smíšené rady nezávislých orgánů (tj. odborníků z vysokých škol a 
subjektů zastupujících odborníky). Měla by mít rotující předsednictví. 
Navrhujeme dva druhy sankcí: pokuta úměrná obratu společnosti, omezení 
činnosti společnosti. 
 
Doporučujeme to proto, že neexistuje žádná ústřední agentura se silným 
mandátem, která by mohla pomáhat občanům, zejména pokud mají určitý 
problém a potřebují pomoc, poradenství nebo podporu. Neexistují žádná jasná 
a závazná pravidla, která by společnosti musely dodržovat, a sankce pro 
společnosti buď nejsou vymáhány, nebo jsou pro ně zanedbatelné.  
 
 

44. Doporučujeme vytvořit systém EU pro vydávání osvědčení, které by 
transparentním způsobem odráželo soulad s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů (GDPR). Tento systém by měl zajistit, že budou informace o 
ochraně údajů prezentovány přístupným, jasným a jednoduchým způsobem. 
Osvědčení by bylo povinné a viditelné na internetových stránkách a 
platformách. Mělo by být vydáváno nezávislým certifikátorem na evropské 
úrovni, který možná již existuje nebo by byl speciálně vytvořen a není propojen 
s vládami členských států nebo soukromým sektorem. 
 
Doporučujeme to, protože v současné době existuje nulová nebo jen malá 
transparentnost ohledně toho, jak dobře jsou údaje v jednotlivých 
společnostech chráněny, a uživatelé/zákazníci nemohou činit informovaná 
rozhodnutí. 
  

 
45. Doporučujeme lépe vysvětlit obecné nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR) a zlepšit komunikaci o něm vytvořením standardního textu o souladu, 
který bude používat jednoduchý a jasný jazyk srozumitelný pro všechny. Tento 
text by měl představovat hlavní poselství a/nebo hlavní zásady. Postup 
udělování souhlasu by měl být vizuálnější (např. jako aplikace, která požaduje 
výslovné povolení k přístupu po telefonu). To by měla doprovázet informační 
kampaň (i v televizi) a soustavné poskytování povinných kurzů (alespoň těm, 
kteří pracují s daty) a poradenství pro ty, kdo potřebují pomoc. 
 
Doporučujeme to proto, že v současné době je znění obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů příliš vágní a technické, poskytuje příliš velké množství 
informací a není srozumitelné pro všechny. Komunikace se rovněž v jednotlivých 
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zemích různí a často vylučuje různé segmenty společnosti, zejména starší osoby 
a osoby, které se nenarodily do digitální doby. 
 
Podoblast 5.4 Zdravá digitalizace 
 

46. Doporučujeme, aby EU řešila problém „falešných zpráv“ dvěma způsoby: 
● právní předpisy pro společnosti provozující sociální média, které 

zavedou algoritmy strojového učení, které mohou upozornit na 
důvěryhodnost informací na sociálních médiích a nových médiích a 
poskytnout uživateli zdroje fakticky ověřených informací. 
Doporučujeme, aby byly algoritmy pod kontrolou odborníků, aby bylo 
zajištěno jejich řádné fungování, 

● zřízení digitální platformy, která bude hodnotit informace z tradičních 
médií (např. televize, tisku, rozhlasu) nezávisle na politických a 
hospodářských zájmech a informovat občany o kvalitě zpráv, aniž by 
uplatňovala cenzuru. Platforma by měla podléhat veřejné kontrole a 
měla by uplatňovat nejvyšší standardy transparentnosti a EU by měla 
zajistit, aby byly vyhrazené finanční zdroje využívány k zamýšleným 
účelům. 
 

Doporučujeme to, protože je třeba zohlednit různé druhy sdělovacích 
prostředků, a domníváme se, že sankce nebo odstraňování obsahu by mohly 
vést k cenzuře a porušovat svobodu projevu a svobodu tisku. Doporučujeme, 
aby odborníci kontrolovali a sledovali řádné fungování algoritmu, aby bylo 
zajištěno jeho řádné fungování. V neposlední řadě doporučujeme, aby tato 
platforma byla apolitická a nezávislá, aby byla zajištěna transparentnost a 
svoboda projevu. Vzhledem k tomu, že falešné zprávy nelze zcela eliminovat, 
pomůže poskytnutí těchto nástrojů občanům zmírnit účinky těchto zpráv v 
Evropě. 
 
 

47. Doporučujeme, aby EU provedla různá opatření s cílem zajistit zdravé 
používání internetu: 

● EU musí především řešit nedostatek infrastruktury a zařízení, který 
občanům brání v přístupu na internet.  

● Dále také doporučujeme, aby EU podporovala členské státy v provádění 
školení o internetu a o jeho rizicích pro všechny věkové skupiny. Toho 
by mohlo být dosaženo zavedením výuky ve školách pro děti a mládež a 
vytvořením různých programů a učebních osnov pro dospělé a starší 
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občany. O obsahu této výuky by měla rozhodnout na evropské úrovni 
skupina nezávislých odborníků.  

● V neposlední řadě požadujeme, aby EU přijala veškerá nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby digitalizace společnosti neopomíjela starší 
osoby, a zajistila, aby základní služby byly přístupné i fyzicky.  

● EU by měla zajistit, aby členské státy využívaly vyhrazené finanční 
prostředky k zamýšleným účelům. 

 
Doporučujeme to proto, že na některých místech v Evropě chybí infrastruktura 
a hardware (např. zařízení) a před zahájením vzdělávání občanů je třeba zajistit 
připojení, neboť víme, že existují určité regiony a profily, které mají omezený 
přístup k internetu. Doporučujeme výuku k rozvoji digitální gramotnosti u dětí, 
další programy pro pomoc starším generacím při digitální transformaci a přijetí 
potřebných opatření, aby bylo zajištěno, že digitální transformace neoslabí 
práva starších obyvatel. 
  

 
48. Doporučujeme, aby Evropská unie podporovala vzdělávání občanů ve všech 

členských státech, aby se posílilo kritické myšlení, zdravá skepse a ověřování 
faktů. Lidé by se měli naučit nezávisle posoudit, zda je určitá informace 
důvěryhodná, či nikoli. Toto vzdělávání by mělo probíhat na základních školách 
v rámci zvláštní výuky a mělo by být nabízeno i na jiných veřejných platformách 
pro občany všech věkových kategorií, kteří chtějí této průpravy využít. EU by 
měla zajistit, aby členské státy využívaly vyhrazené finanční prostředky k 
zamýšleným účelům. 
 
Doporučujeme to, protože se domníváme, že není možné zcela eliminovat 
falešné zprávy, takže tato průprava občanům pomůže, aby je sami poznali. Tím 
se sníží dopady falešných zpráv na společnost a na samotné občany. Dalo by to 
také jednotlivcům větší svobodu, aby nemuseli být při získávání spolehlivých 
informací závislí na institucích.  
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Příloha: JINÁ DOPORUČENÍ, KTERÁ PANEL ZVÁŽIL, ALE NEPŘIJAL 
 

Oblast 3: Spravedlivá společnost 

 
Podoblast 3.2 Rovnoprávnost 
 
Doporučujeme, aby EU vytvořila mechanismus, který zajistí monitorování a prosazování 
práv menšin (například portál nebo úřad, u kterého mohou lidé podávat stížnosti).  
 
Doporučujeme to proto, že se domníváme, že každý jednotlivec může vyjádřit svůj názor a má 
právo vyhledat a získat pomoc. Tento úřad je nezbytný pro snížení napětí mezi menšinami a 
většinou. 

 
 
Podoblast 3.3 Spravedlnost / Podoblast 3.4 Přístup ke sportu 

 
Doporučujeme, aby EU zvyšovala povědomí o fyzické aktivitě prostřednictvím pozitivních 
příkladů veřejných osobností (např. akce Parlamentu by měly zahrnovat určitou formu 
fyzické aktivity nebo několikavteřinové protáhnutí, chůze při řeči nebo poskoky). 
 
Doporučujeme to, protože zapojení veřejných činitelů do propagace fyzické aktivity zvýší 
informovanost. 
 

 

Oblast 5: Etická a bezpečná digitální transformace 

 
Podoblast 5.3 Ochrana údajů 
 

Doporučujeme vytvořit internetové ID, v rámci něhož se budou uchovávat osobní a citlivé 
údaje, k nimž budou mít přístup pouze orgány a policie. Online platformy a prodejci budou 
používat online kód spojený s internetovým ID a údaji, které jsou relevantní pro danou 
činnost. Výchozím nastavením pro sdílení údajů prostřednictvím tohoto ID by měl být 
nesouhlas. Údaje by měly být poskytovány pouze přímo zúčastněným stranám, a nikoli třetí 
straně. Jsou-li údaje poskytovány třetí straně, měl by mít občan možnost snadným 
způsobem vyjádřit s poskytnutím údajů svůj nesouhlas. Údaje by měly být k dispozici pouze 
po omezenou dobu nebo pro konkrétní transakci. Povolení používat údaje by mělo mít 
omezenou platnost nebo jasnou definici toho, jak může společnost s těmito údaji nakládat. 
 
Doporučujeme to proto, že společnosti mohou v současné době shromažďovat všechny údaje 
včetně osobních a citlivých údajů a mohou je použít pro mnoho účelů, aniž by konkrétně 
uvedly jak a proč. Společnosti tak získávají více informací, než ve skutečnosti potřebují k 
poskytování služeb, a následně mohou bez našeho souhlasu údaje dále prodávat nebo 
využívat. Zároveň se zaručí odpovědnost uživatelů internetu a zachová se jejich relativní 
anonymita. 
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