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ANBEFALINGER VEDTAGET AF PANELET  
(FORELÆGGES PLENARFORSAMLINGEN) 

 
 
Område 1: Selvforsyning og stabilitet  
 
Underområde 1.1 EU's autonomi  
 
 

1. Vi anbefaler, at strategiske produkter, der er fremstillet i Europa (såsom 
landbrugsprodukter, halvledere, medicinske produkter, innovative digitale og 
miljømæssige teknologier), bør fremmes bedre og støttes økonomisk for at 
gøre dem tilgængelige og prismæssigt overkommelige for de europæiske 
forbrugere og mindske afhængigheden af lande uden for Europa i videst muligt 
omfang. Denne støtte kan omfatte strukturelle og regionale politikker, støtte 
til at holde industrier og forsyningskæder inden for EU, skattelettelser, tilskud, 
en aktiv SMV-politik og uddannelsesprogrammer med henblik på at bevare 
relaterede kvalifikationer og job i Europa. Dog bør en aktiv industripolitik være 
selektiv og fokusere på innovative produkter eller produkter, der er relevante 
for at sikre basale behov og tjenesteydelser. 
 
Vi anbefaler dette, fordi Europa er blevet for afhængig af lande uden for Europa 
på centrale områder, hvor der kan opstå diplomatiske konflikter, og som kan 
føre til mangler på basale eller strategisk relevante produkter eller 
tjenesteydelser. Da produktionsomkostningerne i EU ofte er højere end i andre 
dele af verden, vil en mere aktiv fremme af og støtte til disse produkter gøre det 
muligt for og tilskynde europæerne til at købe konkurrencedygtige europæiske 
produkter. Det vil også styrke den europæiske konkurrenceevne og fastholde 
fremtidsorienterede industrier og job i Europa. En stærkere regionalisering af 
produktionen vil også reducere transportomkostninger og skader på miljøet. 
 
 

2. Vi anbefaler, at EU mindsker afhængigheden af olie- og gasimport. Dette bør 
ske ved aktivt at støtte projekter vedrørende offentlig transport og 
energieffektivitet, et europæisk højhastighedsjernbane- og godstransportnet, 
udvidelse af forsyningen af ren og vedvarende energi (navnlig inden for sol- og 
vindenergi) og alternative teknologier (såsom brint eller udnyttelse af affald til 
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energiproduktion). EU bør også fremme et kulturskifte fra individuel bilkørsel 
til offentlig transport, deling af elbiler og cykling. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det skaber en win-win-situation, både med hensyn til 
Europas frigørelse af eksterne afhængighedsforhold og opfyldelsen af ambitiøse 
klima- og CO2-reduktionsmål. Det vil også gøre det muligt for Europa at blive en 
stærk aktør inden for fremtidsorienterede teknologier, styrke økonomien og 
skabe job. 
 
 

3. Vi anbefaler, at der vedtages lovgivning på EU-plan for at sikre, at alle EU's 
produktions- og forsyningsprocesser og importerede varer overholder 
standarder for kvalitet, etik og bæredygtighed samt alle gældende europæiske 
menneskerettighedsstandarder. Produkter, der overholder denne lovgivning, 
bør certificeres. 
 
Vi anbefaler dette, da det hjælper både forbrugere og erhvervsdrivende med at 
få nem adgang til oplysninger om de produkter, de køber/handler med. Dette 
opnås ved at kontrollere certificeringssystemet. Certificering bidrager også til at 
mindske kløften mellem billige og dyre produkter, der findes på markedet. De 
billige produkter vil ikke opfylde den påkrævede standard og kan derfor ikke 
regnes for at være af god kvalitet. Opfyldelse af kravene til denne certificering 
vil bidrage til at beskytte miljøet, spare ressourcer og fremme ansvarligt forbrug. 
 
 

4. Vi anbefaler, at der gennemføres et europæisk program til støtte for små 
lokale producenter fra strategiske sektorer i alle medlemsstater. Disse 
producenter vil blive uddannet professionelt, modtage finansiel støtte 
gennem tilskud og blive tilskyndet til at producere flere varer (forudsat at der 
er tilgængelige råstoffer i EU), som opfylder kravene, så importen reduceres. 
 
Vi anbefaler dette, fordi EU ved at støtte producenter i EU inden for strategiske 
sektorer kan opnå økonomisk autonomi i disse sektorer. Dette kan kun bidrage 
til at styrke hele produktionsprocessen og dermed fremme innovation. Dette vil 
føre til en mere bæredygtig produktion af råstoffer i EU, reducere 
transportomkostninger og beskytte miljøet. 
 
 

5. Vi anbefaler at forbedre gennemførelsen af menneskerettighederne på 
europæisk plan ved hjælp af: bevidstgørelse i lande, der ikke i det påkrævede 
omfang overholder EMRK (den europæiske menneskerettighedskonvention) 
eller konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
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frihedsrettigheder; en streng kontrol koordineret af EU og EU's resultattavle 
for retlige anliggender af, i hvilket omfang menneskerettighederne overholdes 
i medlemsstaterne, og en stærk håndhævelse af overholdelsen gennem 
forskellige typer sanktioner 
 
Vi anbefaler dette, fordi medlemsstaterne allerede nåede til enighed om 
menneskerettighederne, da de ratificerede den europæiske 
menneskerettighedskonvention, og det nu er nødvendigt at øge accepten i hver 
enkelt stat for at sikre aktivt kendskab til og gennemførsel af 
menneskerettighederne i disse medlemsstaterne. 
 
 

6. Vi anbefaler, at der iværksættes en revision og en intensiv 
kommunikationskampagne på tværs af Europa, således at Eures (Den 
Europæiske Beskæftigelsestjeneste), EU's indvandringsportal og EU's redskab 
for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler bliver bedre kendt af de 
europæiske borgere og oftere tilgået af EU's virksomheder med henblik på at 
annoncere og offentliggøre deres ledige stillinger. 
 
Vi anbefaler, at der ikke skabes en ny onlineplatform til annoncering af 
jobmuligheder for europæiske unge. Der er mere end rigeligt med lignende 
initiativer på europæisk plan. Vi mener, at en styrkelse af det, der allerede 
findes, er nøglen til at fremme den eksisterende arbejdsstyrke og 
beskæftigelsesmulighederne på europæisk plan. 
 

Underområde 1.2 Grænser  
 
 

7. Vi anbefaler, at der skabes et system for arbejdskraftmigration til EU, der er 
baseret på de reelle behov på de europæiske arbejdsmarkeder. Der bør 
indføres en fælles ordning for anerkendelse af erhvervskompetencegivende og 
akademiske eksamensbeviser fra lande uden for og inden for EU. Der bør være 
tilbud om erhvervskvalifikationer samt tilbud om kulturel og sproglig 
integration for kvalificerede migranter. Asylansøgere med relevante 
kvalifikationer bør have adgang til arbejdsmarkedet. Der bør være et 
integreret agentur, som EURES kan danne grundlag for. 
 
Vi anbefaler dette, fordi Europa har brug for kvalificeret arbejdskraft på visse 
områder, der ikke kan dækkes fuldt ud internt. På nuværende tidspunkt er der 
ikke tilstrækkelige holdbare måder til lovligt at ansøge om en arbejdstilladelse i 
EU. Et europæisk anerkendelsessystem for erhvervskompetencegivende og 
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akademiske eksamensbeviser vil gøre det lettere at dække disse behov og 
muliggøre en mere forenklet arbejdskraftmigration inden for og fra lande uden 
for EU. Beskæftigelsesgab kan afhjælpes mere effektivt, og ukontrolleret 
migration kan forvaltes bedre. Hvis systemet for arbejdskraftmigration åbnes for 
asylansøgere, kan det bidrage til at fremskynde deres integration i de 
europæiske økonomier og samfund. 
 
 

8. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union udvider sin lovgivning med henblik på 
at give Frontex flere beføjelser og mere uafhængighed. Dette vil gøre det 
muligt for Frontex at gribe ind i alle medlemsstater, så det kan sikre 
beskyttelsen af alle EU's ydre grænser. EU bør imidlertid tilrettelægge 
procesauditter af Frontex' organisation, eftersom der er behov for fuld 
gennemsigtighed i Frontex' funktionsmåde for at undgå alle former for 
misbrug. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi finder det uacceptabelt, at Frontex kan nægtes 
adgang til grænserne, navnlig i situationer, hvor menneskerettighederne 
krænkes. Vi ønsker at sikre, at Frontex gennemfører EU-lovgivningen. Frontex 
selv skal kontrolleres og overvåges for at forhindre uhensigtsmæssig adfærd i 
organisationen.  
 
 

9. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i det specifikke tilfælde med 
økonomiske migranter gør det muligt at screene borgere (ud fra 
dokumenterede færdigheder, baggrund osv.) i udrejselandet. Formålet 
hermed er at fastslå, hvem der opfylder kravene for at komme og arbejde i EU, 
afhængigt af de økonomiske behov/ledige stillinger i værtslandet. Disse 
screeningskriterier skal være offentligt tilgængelige og kunne konsulteres af 
alle. Dette kan opnås ved at oprette et (online) europæisk 
immigrationsagentur.  
 
Vi anbefaler dette, fordi folk på denne måde ikke behøver at krydse grænsen 
ulovligt. Der vil være en kontrolleret strøm af personer, der rejser ind i EU, 
hvilket vil føre til et fald i presset ved grænserne. Samtidig vil det gøre det lettere 
at besætte ledige stillinger i værtslandene. 
 
 

10. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union sikrer, at modtagelsespolitikken 
og -faciliteterne er ens ved alle grænser, overholder menneskerettighederne 
og garanterer alle migranters sikkerhed og sundhed (f.eks. gravide kvinder og 
børn).  
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Vi anbefaler dette, fordi vi sætter stor pris på rimelig og lige behandling af 
migranter ved alle grænser. Vi ønsker at forhindre, at migranter opholder sig for 
længe ved grænserne, og at medlemsstaterne bliver overvældet af 
tilstrømningen af migranter. Alle medlemsstater skal være godt rustet til at tage 
imod dem.  
 

Område 2: EU som international partner  
 
Underområde 2.1 Handel og forbindelser i et etisk perspektiv 
 
 

11. Vi anbefaler, at EU håndhæver restriktioner for import af produkter fra lande, 
der tillader børnearbejde. Dette bør ske ved hjælp af en sortliste over 
virksomheder, der regelmæssigt ajourføres i overensstemmelse med de 
aktuelle forhold. Vi anbefaler endvidere at sikre gradvis adgang til skolegang 
for børn, der forlader arbejdsstyrken, og at fremme forbrugernes bevidsthed 
om børnearbejde gennem oplysninger fra officielle EU-kanaler, f.eks. 
kampagner og historiefortælling. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi anerkender forbindelsen mellem den manglende 
adgang til skolegang og tilstedeværelsen af børnearbejde. Gennem denne 
anbefaling ønsker vi at øge forbrugernes bevidsthed og mindske efterspørgslen 
efter produkter, der fremstilles ved hjælp af børnearbejde, således at denne 
praksis i sidste ende kan blive afskaffet.  
 
 

12. Vi anbefaler, at EU etablerer partnerskaber med udviklingslandene, støtter 
deres infrastruktur og deler kompetencer til gengæld for gensidigt fordelagtige 
handelsaftaler for at hjælpe dem med omstillingen til grønne energikilder. 
 
Vi anbefaler dette for at lette omstillingen til vedvarende energikilder i 
udviklingslandene gennem handelspartnerskaber og diplomatiske aftaler. Dette 
vil skabe gode langsigtede forbindelser mellem EU og udviklingslandene og 
bidrage til bekæmpelsen af klimaændringer. 
 
 

13. Vi anbefaler, at EU indfører en obligatorisk miljøscore, der skal anføres på 
forsiden af alle produkter, der kan købes af den almindelige forbruger. 
Miljøscoren vil blive beregnet ud fra emissioner fra produktion og transport 
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samt skadeligt indhold på grundlag af en liste over farlige produkter. 
Miljøscoren bør forvaltes og overvåges af en EU-myndighed. 
 
Vi anbefaler dette for at gøre forbrugerne i EU mere bevidste om miljøaftrykket 
af de produkter, de køber. Miljøscoren vil være en EU-dækkende 
skaleringsmetode, der nemt viser, hvor miljøvenligt et produkt er. Miljøscoren 
bør omfatte en QR-kode på bagsiden af produktet med yderligere oplysninger 
om produktets miljøaftryk.  
 
Underområde 2.2 International klimaindsats 
 
 

14. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union vedtager en strategi med henblik på at 
blive mere uafhængig i sin energiproduktion. Et europæisk organ, der 
integrerer de eksisterende europæiske energiinstitutioner, bør koordinere 
udviklingen af vedvarende energi ud fra medlemsstaternes behov, kapacitet 
og ressourcer, samtidig med at det respekterer deres suverænitet. 
Institutionerne vil fremme videndeling mellem dem for at gennemføre denne 
strategi. 
 
Vi anbefaler dette, fordi den nuværende afhængighed gør os sårbare i 
situationer med politiske spændinger med de lande, vi importerer fra. Vi ser det 
med den nuværende elkrise. Imidlertid bør denne koordinering respektere alle 
landes suverænitet. 
 
 

15. Vi anbefaler højere miljøstandarder for eksport af affald i og uden for EU og 
strengere kontrol og sanktioner for at standse ulovlig eksport. EU bør tilskynde 
medlemsstaterne til i højere grad at genanvende deres eget affald og anvende 
det til energiproduktion. 
 
Vi anbefaler dette for at sætte en stopper for skader på miljøet, når nogle lande 
bortskaffer deres affald på bekostning af andre, navnlig når dette sker uden for 
miljøstandarderne. 
 
 

16. Vi anbefaler, at EU i højere grad ansporer den igangværende miljøomstilling 
ved at fastsætte et mål om at fjerne forurenende emballage. Dette vil 
indebære fremme af mindre emballage eller mere miljøvenlig emballage. For 
at sikre, at mindre virksomheder kan tilpasse sig, bør der ydes hjælp og 
justeringer. 
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Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at reducere brugen af naturressourcer, 
navnlig råstoffer fra lande uden for EU. Vi er også nødt til at mindske den skade, 
som europæerne har gjort på vores planet og klimaet. Øget støtte til små 
virksomheder er afgørende for at sikre, at de kan tilpasse sig uden at hæve deres 
priser. 
 
 

17. Vi anbefaler, at landene i Den Europæiske Union sammen undersøger 
spørgsmålet om atomkraft mere seriøst. Der bør være et øget samarbejde om 
vurderingen af anvendelsen af atomkraft og dens rolle i den omstilling, som 
Europa skal opnå i retning af grøn energi. 
 
Vi anbefaler dette, fordi spørgsmålet om atomkraft ikke kan løses af ét land 
alene. Der er i øjeblikket over hundrede reaktorer i halvdelen af 
medlemsstaterne, og flere er under opførelse. Eftersom vi har et fælles elnet, er 
den kulstoffattige elektricitet, de producerer, til gavn for alle europæere og øger 
vores kontinents uafhængighed på energiområdet. Desuden vil utildækket 
atomaffald eller en ulykke berøre flere lande. Uanset hvilket valg der træffes 
med hensyn til, om der skal anvendes atomenergi eller ej, bør europæerne 
drøfte det sammen og lægge mere konvergerende strategier, samtidig med at 
den nationale suverænitet respekteres. 
 
 
Underområde 2.3 Fremme af europæiske værdier 
 
 

18. EU bør være tættere på borgerne. Vi anbefaler, at EU skaber og styrker 
forbindelser med borgere og lokale institutioner såsom lokale myndigheder, 
skoler og kommuner. Dette bør gøres for at forbedre gennemsigtigheden, nå 
ud til borgerne og kommunikere bedre med dem om konkrete EU-initiativer 
og generelle oplysninger om EU.  
 
Vi anbefaler dette, fordi de nuværende oplysninger om EU ikke er tilstrækkeligt 
tilgængelige for alle samfundsgrupper og ikke når ud til almindelige borgere. De 
er ofte kedelige, vanskelige at forstå og ikke brugervenlige. Dette må ændres for 
at sikre, at borgerne har et klart billede af EU's rolle og tiltag. For at vække 
interesse skal oplysninger om EU være lettere at finde, motiverende, 
spændende og formuleret i dagligdagssprog. Vores forslag er: skolebesøg af EU-
politikere, radio, podcasts, direkte opslag, presse, buskampagner, sociale 
medier, lokale borgerforsamlinger og oprettelse af en særlig taskforce til 
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forbedring af EU's kommunikation. Disse tiltag vil gøre det muligt for borgerne 
at få oplysninger om EU, der ikke filtreres gennem nationale medier. 
 
 

19. Vi anbefaler større borgerdeltagelse i EU's politikker. Vi foreslår 
arrangementer med direkte inddragelse af borgerne i lighed med konferencen 
om Europas fremtid. De bør tilrettelægges på nationalt, lokalt og europæisk 
plan. EU bør tilvejebringe en sammenhængende strategi og centrale 
retningslinjer for disse begivenheder. 
 
Vi anbefaler dette, fordi sådanne arrangementer med deltagelsesdemokrati vil 
tilvejebringe korrekte oplysninger om EU og forbedre kvaliteten af EU's 
politikker. Arrangementerne bør tilrettelægges med henblik på at fremme EU's 
kerneværdier – demokrati og borgerdeltagelse. Disse arrangementer vil give 
politikerne mulighed for at vise borgerne, at de finder det vigtigt, at borgerne er 
opmærksomme på aktuelle arrangementer og inddrages i udformningen af 
dem. Centraliserede retningslinjer vil give de nationale og lokale konferencer en 
sammenhængende og ensartet form.  
 
 

Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 
 
Underområde 3.1 Sikkerhed og Forsvar 
 
 

20. Vi anbefaler, at de fremtidige "fælles væbnede EU-styrker" fortrinsvis 
anvendes til selvforsvarsformål. Aggressive militære aktioner af enhver art er 
udelukket. I Europa vil dette give mulighed for at yde støtte i krisetider, f.eks. 
i tilfælde af naturkatastrofer. Uden for de europæiske grænser vil dette give 
mulighed for at udsende styrker til områder i særlige tilfælde og udelukkende 
inden for rammerne af et retligt mandat fra FN's Sikkerhedsråd og dermed i 
overensstemmelse med folkeretten. 
 
Hvis denne anbefaling bliver gennemført, vil den gøre det muligt for Den 
Europæiske Union at blive opfattet som en troværdig, ansvarlig, stærk og 
fredelig partner på den internationale scene. Dens øgede mulighed for at 
reagere på kritiske situationer både internt og eksternt forventes således at 
beskytte dens grundlæggende værdier. 
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Underområde 3.2 Beslutningstagning og EU's udenrigspolitik 
 
 

21. Vi anbefaler, at alle spørgsmål, der træffes afgørelse om ved enstemmighed, 
ændres til at blive afgjort ved kvalificeret flertal. De eneste undtagelser bør 
være optagelse af nye medlemmer af EU og ændringer af EU's grundlæggende 
principper som fastsat i artikel 2 i Lissabontraktaten og Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende rettigheder. 
 
Dette vil konsolidere EU's position i verden ved, at det fremstår som en fælles 
front i forhold til tredjelande, og sætte det i stand til at reagere hurtigere i 
almindelighed og i krisesituationer i særdeleshed. 
 
 

22. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union styrker sin evne til at sanktionere 
medlemsstater, regeringer, enheder, grupper eller organisationer og 
enkeltpersoner, der ikke overholder EU's grundlæggende principper, aftaler og 
lovgivning. Det er bydende nødvendigt at sikre, at de sanktioner, der allerede 
findes, hurtigt gennemføres og håndhæves. Sanktioner mod tredjelande bør 
stå i forhold til den handling, der udløste sanktionerne, og de bør være 
effektive og anvendes rettidigt. 
 
For at EU kan være troværdig og pålidelig, skal det anvende sanktioner over for 
dem, der overtræder dets principper. Disse sanktioner bør hurtigt og aktivt 
håndhæves og kontrolleres. 
 
 
Underområde 3.3 Nabolande og udvidelse 
 
 

23. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union afsætter et særligt budget til udvikling 
af uddannelsesprogrammer om EU's funktionsmåde og værdier. Det vil 
derefter blive forelagt for de medlemsstater, der ønsker at integrere dem i 
deres læseplaner (grundskoler, gymnasier og universiteter). Desuden kan der 
udbydes et særligt kursus om EU og dets funktionsmåde til studerende, der 
ønsker at studere i et andet europæisk land gennem Erasmusprogrammet. 
Studerende, der vælger dette kursus, vil blive prioriteret ved tildelingen af de 
pågældende Erasmus-programmer. 
 
Vi anbefaler dette med henblik på at styrke følelsen af et tilhørsforhold til EU. 
Det vil sætte borgerne i stand til bedre at identificere sig med EU og formidle 
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dets værdier. Desuden vil det også forbedre gennemsigtigheden med hensyn til 
EU's funktionsmåde, fordelene ved at være en del af EU og bekæmpelsen af 
antieuropæiske bevægelser. Dette bør virke afskrækkende på medlemsstater, 
der forlader EU. 
 
 

24. Vi anbefaler, at EU i højere grad gør brug af sin politiske og økonomiske vægt 
i sine forbindelser med andre lande for at forhindre, at visse medlemsstater 
udsættes for bilateralt økonomisk, politisk og socialt pres. 
 
Vi anbefaler dette af tre årsager. For det første vil det styrke følelsen af 
sammenhold i EU. For det andet vil en ensidig reaktion give et klart, stærkt og 
hurtigere svar for at undgå, at andre lande forsøger at intimidere og føre 
undertrykkende politikker mod medlemmer af EU. For det tredje vil dette styrke 
Unionens sikkerhed og sikre, at ingen medlemsstater føler sig holdt udenfor eller 
ignoreret. Bilaterale reaktioner splitter EU, og det er en svaghed, som 
tredjelande bruger imod os. 
 
 

25. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union forbedrer sin mediestrategi. For det 
første bør EU styrke sin synlighed på de sociale medier og aktivt fremme 
indholdet på dem. For det andet bør EU fortsætte med at arrangere årlige 
konferencer med personligt fremmøde såsom konferencen om Europas 
fremtid. Derudover anbefaler vi, at EU yderligere tilskynder til innovation ved 
at fremme en tilgængelig europæisk social medieplatform. 
 
Vi anbefaler ovenstående, da det ikke blot kan bidrage til at nå ud til unge 
mennesker, men også skabe større interesse og engagement blandt de 
europæiske borgere gennem et mere inddragende og effektivt 
kommunikationsredskab. Arrangementer som konferencen om Europas fremtid 
bør give borgerne større mulighed for at blive inddraget i beslutningsprocessen 
og sikre, at deres stemme bliver hørt. 
 
 

26. Vi anbefaler, at medlemsstaterne når til enighed om en stærk vision og en 
fælles strategi for harmonisering og konsolidering af EU's identitet og 
sammenhold, før andre lande gives tilladelse til at tiltræde EU. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi mener, at det er afgørende både at styrke EU og 
konsolidere forbindelserne mellem medlemsstaterne, før man begynder at 
overveje at optage andre lande.  Jo flere stater der optages i EU, desto mere 
kompliceret bliver beslutningsprocessen i EU, hvorfor det er vigtigt at revidere 
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de beslutningsprocesser, der stemmes om gennem proceduren med 
enstemmighed. 
 
 
Område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv  
 
Underområde 4.1 Afhjælpe årsagerne til migration 
 
 

27. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union bør deltage aktivt i den økonomiske 
udvikling i lande uden for Den Europæiske Union, og hvorfra der er stor 
udvandring. EU bør med hjælp fra relevante organer (f.eks. lokale NGO'er, 
lokale politikere, feltarbejdere, eksperter osv.) undersøge måder til fredeligt, 
effektivt og aktivt at iværksætte tiltag i lande, som oplever stor udvandring, 
og som på forhånd har udtrykt deres enighed i de nøjagtige betingelser for 
samarbejdet med de lokale myndigheder. Disse tiltag bør føre til håndgribelige 
resultater med målbare virkninger. Samtidig bør disse håndgribelige resultater 
og virkninger beskrives klart, så EU-borgerne kan forstå EU's 
udviklingsbistandspolitik. I den henseende bør EU's tiltag vedrørende 
udviklingsbistand blive mere synlige. 
 
Vi anbefaler dette, fordi EU ganske vist allerede arbejder med international 
udvikling, men er nødt til at fortsætte sin indsats og investere i gennemsigtighed 
og synlighed i forbindelse med den politik og de foranstaltninger, det 
iværksætter. 
 
 

28. Vi anbefaler, at der indføres en fælles europæisk arbejdsretlig ramme for 
derved at harmonisere arbejdsvilkårene i hele Unionen (f.eks. mindsteløn, 
arbejdstid osv.). EU bør forsøge at skabe grundlæggende fælles 
arbejdsstandarder for at forhindre migration af borgere, der forlader deres 
oprindelsesland, fordi de søger bedre arbejdsvilkår. Som led i disse standarder 
bør EU styrke fagforeningernes rolle på tværnationalt plan. Derved vil EU 
betragte intern økonomisk migration (EU-borgernes migration) som et kritisk 
spørgsmål.  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi har konstateret, at mange mennesker i EU migrerer 
af økonomiske årsager, eftersom arbejdsvilkårene er forskellige i EU's 
medlemsstater. Dette fører til hjerneflugt i lande, hvilket bør undgås, så 
medlemsstaterne kan fastholde talenter og arbejdsstyrken. Selv om vi støtter 
borgernes frie bevægelighed, mener vi, at EU-borgernes migration mellem 
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EU-medlemsstaterne skyldes økonomiske årsager, når den finder sted ufrivilligt. 
Derfor er det vigtigt at etablere en fælles arbejdsretlig ramme.  
 
 
Underområde 4.2 Menneskelige hensyn  
 
 

29. Vi anbefaler, at der gennemføres en fælles og kollektiv migrationspolitik i EU 
baseret på solidaritetsprincippet. Vi ønsker at fokusere på problemet med 
flygtninge. En fælles procedure i alle Unionens medlemsstater bør være 
baseret på bedste praksis og fremgangsmåder, der ser ud til at have givet gode 
resultater i alle Unionens lande. Denne procedure bør være proaktiv og bør 
gennemføres aktivt af både de nationale myndigheder og EU's forvaltning.  
 
Problemet med flygtninge berører alle lande i EU. I øjeblikket er 
medlemsstaternes praksis for forskellig, hvilket har negative konsekvenser for 
både flygtninge og unionsborgere. Der er derfor behov for en 
sammenhængende og konsekvent tilgang. 
 
 

30. Vi anbefaler, at EU øger sin indsats med henblik på, at medlemsstaternes 
borgere informeres om og undervises i migrationsrelaterede emner. Dette mål 
bør nås ved, at børn så tidligt som muligt fra begyndelsen af grundskolen 
undervises i emner som migration og integration. Hvis vi kombinerer denne 
tidlige undervisning med NGO'ers og ungdomsorganisationers aktiviteter samt 
omfattende mediekampagner, kan vi opfylde vores mål fuldstændig. Desuden 
bør der anvendes en bred vifte af kommunikationskanaler, lige fra foldere til 
TV og sociale medier. 
 
Det er vigtigt at vise folk, at migration også har mange positive aspekter såsom 
ekstra arbejdskraft. Vi vil gerne understrege betydningen af at øge bevidstheden 
om begge processer, så folk forstår årsagerne til og konsekvenserne af 
migration, og stigmatiseringen af folk, der opfattes som migranter, udryddes.  
 
 
Underområde 4.3 Integration  
 

31. Vi anbefaler, at direktiv 2013/33/EU om minimumsstandarder for modtagelse 
af asylansøgere i medlemsstaterne erstattes af en obligatorisk EU-forordning, 
som vil finde ensartet anvendelse i alle medlemsstater. Det bør prioriteres at 
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forbedre modtagelsesfaciliteterne og indkvarteringen. Vi anbefaler, at der 
oprettes et særligt EU-organ til at overvåge gennemførelsen af forordningen.  
 
Det eksisterende direktiv er ikke gennemført på en ensartet måde i alle 
medlemsstater. Forhold som Moria-flygtningelejrene skal undgås. Derfor bør 
den anbefalede forordning gennemføres og indeholde obligatoriske sanktioner. 
Hvad angår overvågningsorganet, bør det være stærkt og pålideligt. 
 
 

32. Vi anbefaler, at EU sikrer, at alle asylansøgere og flygtninge deltager i sprog- 
og integrationskurser under processen med at ansøge om opholdstilladelse. 
Kurserne bør være obligatoriske, gratis og omfatte personlig bistand til den 
indledende integration. De bør starte senest to uger efter indgivelsen af 
ansøgningen om opholdstilladelse. Desuden bør der indføres incitamenter og 
sanktionsmekanismer.  
 
At lære sproget og forstå kulturen, historien og etikken i ankomstlandet er et 
vigtigt skridt i retning af integration. Den lange ventetid på den indledende 
integrationsproces har en negativ indvirkning på migranternes sociale 
assimilation. Sanktionsmekanismer kan bidrage til at afdække migranters vilje til 
at integrere sig. 
 
 
Område 5: Ansvar og solidaritet i hele EU 
 
Underområde 5.1 Fordeling af migranter  
 
 

33. Vi anbefaler at erstatte Dublinsystemet med en juridisk bindende traktat for 
at sikre en retfærdig, afbalanceret og forholdsmæssig fordeling af 
asylansøgere i EU på grundlag af solidaritet og retfærdighed. I øjeblikket skal 
flygtninge indgive deres asylansøgninger i den EU-medlemsstat, de først 
ankommer til. Systemændringen bør ske så hurtigt som muligt. 
Kommissionens forslag til en ny EU-pagt om migration og asyl fra 2020 er en 
god start og bør omsættes i juridisk form, eftersom den omfatter kvoter for 
fordelingen af flygtninge blandt EU-medlemsstaterne. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det nuværende Dublinsystem ikke overholder 
principperne om solidaritet og retfærdighed. Det lægger en tung byrde på 
landene ved EU's grænse, som er der, hvor de fleste asylansøgere først 
ankommer til EU's område. Alle medlemsstater skal tage ansvar for at forvalte 



 

Panel 4, tredje møde - 15 

EU-borgerpanel 4: "EU i verden/migration" 

flygtningestrømmene til EU. EU er et fællesskab med fælles værdier og bør 
handle i overensstemmelse hermed.  
 
 

34. Vi anbefaler, at EU yder støtte til EU-medlemsstaterne med henblik på at 
behandle asylansøgninger både hurtigere og i overensstemmelse med fælles 
standarder. Desuden bør der stilles humanitær indkvartering til rådighed for 
flygtninge. For at lette byrden i modtagerlandene anbefaler vi, at flygtninge 
hurtigt og effektivt omfordeles i EU efter deres første ankomst til EU, således 
at deres asylansøgning kan blive behandlet et andet sted i EU. Til dette formål 
er der behov for finansiel støtte fra EU samt organisatorisk støtte gennem EU's 
Asylagentur. Personer, hvis asylansøgninger er blevet afvist, skal sendes 
tilbage til deres oprindelsesland på en effektiv måde – forudsat at deres 
oprindelsesland betragtes som sikkert. 
 
Vi anbefaler dette, fordi asylprocedurerne i øjeblikket tager for lang tid og kan 
variere fra medlemsstat til medlemsstat. Ved at fremskynde asylprocedurerne 
tilbringer flygtninge mindre tid på at vente på den endelige afgørelse om asyl i 
midlertidige indkvarteringsfaciliteter. Asylansøgere, der får indrejsetilladelse, 
kan hurtigere blive integreret i deres endelige bestemmelsesland. 
 
 

35. Vi anbefaler, at der ydes stærk finansiel, logistisk og operationel EU-støtte til 
forvaltningen af den første modtagelse, hvilket vil føre til en mulig integration 
eller tilbagesendelse af irregulære migranter. Modtagerne af en sådan støtte 
skal være de EU-grænsestater, der bærer byrden med tilstrømningen af 
migranter. 
 
Vi anbefaler stærk støtte, fordi nogle af EU's grænsestater bærer den største 
byrde med tilstrømningen af migranter på grund af deres geografiske 
beliggenhed. 
 
 

36. Vi anbefaler, at mandatet for Den Europæiske Unions Asylagentur styrkes med 
henblik på at koordinere og forvalte fordelingen af asylansøgere i 
EU-medlemsstaterne, så der opnås en retfærdig fordeling. En retfærdig 
fordeling kræver, at der tages hensyn til asylansøgernes behov samt 
EU-medlemsstaternes logistiske og økonomiske kapacitet og deres behov 
vedrørende arbejdsmarkedet. 
 
Vi anbefaler dette, fordi en centraliseret koordinering og forvaltning af 
fordelingen af asylansøgere, som medlemsstaterne og deres borgere anser for 
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retfærdig, forhindrer kaotiske situationer og sociale spændinger, hvilket 
bidrager til større solidaritet mellem EU-medlemsstaterne. 
 
 
Underområde 5.2 Fælles tilgang til asyl 
 
 

37. Vi anbefaler enten at oprette en overordnet EU-institution eller at styrke EU's 
Asylagentur med henblik på at få behandlet og truffet afgørelse om 
asylansøgninger for hele Den Europæiske Union på grundlag af ensartede 
standarder. Dette organ bør også være ansvarligt for en retfærdig fordeling af 
flygtninge. Det bør også definere, hvilke oprindelseslande der er sikre, og 
hvilke der ikke er, og bør være ansvarlig for at sende afviste asylansøgere 
tilbage.  
 
Vi anbefaler dette, fordi den nuværende asylpolitik er kendetegnet ved uklare 
ansvarsområder og forskellige standarder fra medlemsstat til medlemsstat. 
Dette fører til inkonsekvent håndtering af asylprocedurerne i hele EU. Desuden 
har EU's Asylagentur i øjeblikket kun "blød" magt. Det kan kun rådgive 
medlemsstaterne om asylspørgsmål.  
 
 

38. Vi anbefaler, at der straks oprettes særlige asylcentre for uledsagede 
mindreårige i alle EU-medlemsstaterne. Dette bør gøres for hurtigst muligt at 
indkvartere og sørge for omsorg for mindreårige i overensstemmelse med 
deres særlige behov.  
 
Vi anbefaler dette, fordi: 
1) mange mindreårige vil sandsynligvis være traumatiserede (eftersom de 
kommer fra konfliktområder) 
2) forskellige børn vil have forskellige behov (afhængigt af alder, sundhed osv.) 
3) gennemførelsen af denne henstilling vil sikre, at sårbare og traumatiserede 
mindreårige vil modtage al den omsorg, der er nødvendig, så hurtigt som muligt 
4) mindreårige er fremtidige europæiske borgere og vil som sådan bidrage 
positivt til Europas fremtid, hvis de modtager en ordentlig behandling. 
 
 

39. Vi anbefaler, at der etableres et fælles, gennemsigtigt system til hurtig 
behandling af asylansøgninger. Dette bør omfatte en minimumsstandard, der 
bør finde ens anvendelse i alle medlemsstater. 
 
Vi anbefaler dette, fordi: 
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1) gennemførelsen af denne henstilling vil føre til en hurtigere og mere 
gennemsigtig måde at behandle asylansøgninger på 
2) manglende fremskyndelse af asylprocessen fører til ulovlighed og kriminalitet 
3) minimumsstandarder som omhandlet i vores anbefaling bør omfatte respekt 
for asylansøgeres menneskerettigheder, sundhed og uddannelsesmæssige 
behov 
4) gennemførelsen af denne henstilling vil føre til adgang til beskæftigelse og 
selvforsørgelse, så der kan bidrages positivt til EU's samfund. Regularisering af 
beskæftigelsesstatussen forhindrer misbrug af asylansøgere på 
arbejdsmarkedet. Dette kan kun føre til en mere vellykket integration af alle 
berørte parter 
5) langvarige ophold i asylcentre har negative konsekvenser for beboernes 
mentale sundhed og trivsel. 
 
 

40. Vi anbefaler på det kraftigste en fuldstændig revision af alle aftaler og al 
lovgivning om asyl og indvandring i Europa. Vi anbefaler endvidere, at der 
vedtages en tilgang for hele Europa. 
 
Vi anbefaler dette, fordi: 
1) alle nuværende aftaler har været uigennemførlige, upraktiske og uegnede til 
formålet siden 2015 
2) EU bør være det første "agentur", der forvalter alle andre agenturer og 
NGO'er, der direkte beskæftiger sig med asylspørgsmål 
3) de berørte medlemsstater er i vid udstrækning overladt til sig selv i 
forbindelse med håndteringen af dette spørgsmål. Nogle medlemsstaters "à la 
carte"-holdning giver et dårligt indtryk af EU's sammenhold 
4) ny målrettet lovgivning vil give alle asylansøgere mulighed for en bedre 
fremtid og føre til et mere forenet Europa 
5) huller i den nuværende lovgivning giver anledning til konflikter og disharmoni 
i hele Europa og gør de europæiske borgere mere intolerante over for migranter 
6) en stærkere, relevant lovgivning vil føre til en nedbringelse af kriminalitet og 
misbrug af det nuværende asylsystem. 
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Bilag: ANDRE ANBEFALINGER, DER BLEV OVERVEJET AF PANELET, MEN IKKE 
VEDTAGET 
 
 
Område 1: Selvforsyning og stabilitet  
 
Underområde 1.1 EU's autonomi 
 
 
Vi anbefaler, at der – når udviklingslandene anmoder herom – gennemføres 
interventionsprogrammer for økonomisk udvikling baseret på partnerskaber, 
der er tilpasset den enkelte stats behov og/eller handelsaftaler, efter en 
indledende undersøgelse af deres økonomiske potentiale og derefter 
økonomisk støtte og sikring af faglig uddannelse. 

Vi anbefaler dette, fordi det fører til industriel uafhængighed og skaber 
arbejdspladser, hvilket forbedrer den generelle migrationssituation/-status. 
Dette kan også bidrage til bedre handelsaftaler i udviklingslandene. 
 
 

Område 2: EU som international partner  
 
Underområde 2.1 Handel og forbindelser i et etisk perspektiv 
 
 
Vi anbefaler, at EU medtager bestemmelser, der forpligter virksomhederne til 
at kontrollere deres forsyningskæde ved regelmæssigt at fremlægge en 
fuldstændig (revisions-) beretning, og fastsætter betingelser, der belønner og 
begrænser import i overensstemmelse med etiske kriterier. Afhængigt af 
virksomhedens størrelse skal virksomheden forelægge en intern og/eller 
ekstern revisionsberetning.  
 
Vi anbefaler dette for at udvide det etiske perspektiv i EU's handel gennem 
overvågning af virksomhedernes aktiviteter i forsyningskæden på tværs af 
landene og tilskynde virksomhederne til at handle i overensstemmelse med 
etiske kriterier f.eks. vedrørende anvendelse af farlige produkter, 
arbejdstagerrettigheder og -vilkår, mulig anvendelse af børnearbejde og 
miljøbeskyttelse. Denne anbefaling vil ikke finde anvendelse på 
onlineprodukter, der købes direkte af forbrugeren. 
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Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 
 
Underområde 3.1 Sikkerhed og Forsvar 
 
 
Vi anbefaler, at den nuværende europæiske sikkerhedsarkitektur omtænkes 
til en mere effektiv, virkningsfuld og kompetent overnational struktur. Dette 
vil i sidste ende føre til oprettelsen af "Den Europæiske Unions Fælles 
Væbnede Styrker". Denne udvikling skal indebære gradvis integration og 
efterfølgende omlæggelse af de nationale væbnede styrker. Det er også 
hensigten, at denne sammenlægning af militære kapaciteter og militær 
ekspertise i Den Europæiske Union vil fremme en varig europæisk integration. 
Oprettelsen af Den Europæiske Unions Fælles Væbnede Styrker vil også kræve 
en ny samarbejdsaftale med NATO og ikke-europæiske NATO-medlemsstater. 
 
På baggrund af denne anbefaling forventer vi, at de militære strukturer i Den 
Europæiske Union vil blive mere omkostningseffektive og i stand til at reagere 
og handle, hvis det er nødvendigt. Som følge af denne integrerede tilgang bør 
Den Europæiske Union være bedre i stand til at handle beslutsomt og på en 
koordineret måde i kritiske situationer. 
 
 
Område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv  
 
Underområde 4.1 Afhjælpe årsagerne til migration 
 
 
Vi anbefaler, at EU udarbejder en protokol for tiltag vedrørende den 
kommende flygtningekrise, der vil opstå som følge af klimakrisen. Som led i 
denne protokol skal EU udvide definitionen af flygtninge og asylansøgere til at 
være omfattende og medtage de mennesker, der er berørt af klimaændringer. 
Da mange migranter ikke vil have mulighed for at vende tilbage til deres 
oprindelseslande på grund af landenes ubeboelighed, bør en anden del af 
protokollen sikre, at institutionerne finder nye anvendelser af områder, der er 
berørt af klimaændringer, for at støtte de migranter, der har forladt disse 
områder. F.eks. kan oversvømmede zoner anvendes til at oprette 
vindmølleparker. 
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Vi anbefaler dette, fordi vi alle er ansvarlige for klimakrisen. Derfor har vi et 
ansvar over for dem, der er mest berørt. Selv om vi hverken har prognoser eller 
konkrete data om fremtidige klimaflygtninge, vil klimaændringerne med 
sikkerhed påvirke millioner af menneskers liv. 

 
 

Underområde 4.2 Menneskelige hensyn 
 
 
Vi anbefaler øjeblikkelig styrkelse og finansiering af lovlige, humanitære veje 
og transportmidler for flygtninge fra kriseområder på en organiseret måde. Et 
særligt system af Sikre Europæiske Veje bør etableres og reguleres af et særligt 
organ, der oprettes specielt til dette formål. Dette agentur, der grundlægges 
ved hjælp af lovgivningsproceduren, vil få sine egne særlige kompetencer, der 
nedfældes i dets forretningsorden.  
 
Menneskehandel og -smugling er alvorlige problemer, der skal løses. Vores 
anbefaling vil helt sikkert føre til, at disse problemer mindskes. 
 
 
Underområde 4.3 Integration 
 
 
Vi anbefaler, at der indføres et EU-direktiv, som skal sikre, at højst 30 % af 
indbyggerne i ethvert beboelsesområde i enhver medlemsstat kommer fra 
tredjelande. Dette mål bør nås senest i 2030, og EU-medlemsstater skal 
modtage støtte til gennemførelsen heraf. 
 
Vi anbefaler dette, fordi en mere jævn geografisk fordeling vil øge 
lokalbefolkningens accept af migranter og dermed føre til bedre integration. 
Procentdelen er inspireret af en ny politisk aftale i Danmark.  
 


