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ANBEFALINGER, DER ER VEDTAGET AF PANELET (OG SOM SKAL FREMLÆGGES
FOR PLENARFORSAMLINGEN)

Stream 1 Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling

Substream 1.1 Ikkeforskelsbehandling/substream 1.2 Kønsligestilling

1. "Vi anbefaler, at EU fastsætter kriterier for bekæmpelse af
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (kvoter for unge, ældre, kvinder og
minoriteter). Hvis virksomheder opfylder kriterierne, får de subsidier eller
skattelettelser."
Vi anbefaler at øge medarbejdernes kendskab til:

● supranationale og nationale institutioner (f.eks. fagforeninger)
● mekanismer, som sikrer, at virksomheder overholder gældende regler

om ikkeforskelsbehandling på arbejdspladsen og
● kvalifikationsprogrammer for sociale grupper, som udsættes for

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (unge, ældre, kvinder og minoriteter).

Vi anbefaler at vedtage en EU-lovgivning i to trin. For det første at yde
subsidier til ansættelse af medarbejdere fra visse kategorier, som er sårbare
over for forskelsbehandling. For det andet bør loven tvinge arbejdsgivere til at
ansætte sådanne grupper i en minimumsperiode."

Årsagen hertil er, at EU er ansvarlig for at opretholde en balance mellem frie
markedsinteresser og beskyttelsen af sårbare kategorier, som bør beskyttes ved
lov. Heterogene grupper er ønskværdige for virksomheder, da de tilbyder en
mangfoldighed af kvalifikationer. Subsidier er et yderligere incitament, som kan
tilbydes virksomhederne.

2. "Vi anbefaler, at EU opretter et incitamentsprogram, som fremmer
etableringen af prismæssigt overkommelige børnehaver og legepladser i store
og små virksomheder. Delte faciliteter er også en mulighed for, at mindre
virksomheder kan få adgang til subsidier.
Vi anbefaler, at EU tvinger virksomheder til at oprette børnehaver på en måde,
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der er proportionel med antallet af medarbejdere."

Vi anbefaler dette, da en forening af familieliv og arbejdsliv forbedrer de
arbejdsmæssige resultater, reducerer arbejdsløshed og skaber en situation,
hvor forældre, navnlig kvinder, kan fortsætte deres karriere. Med en
fremhævelse af den sociale dimension garanterer den foreslåede løsning børns
sikkerhed og reducerer forældrenes bekymringer.

Substream 1.3 Beskyttelse af menneskerettighederne og miljølovgivningen samt
dyrs rettigheder

3. "Vi anbefaler at beskytte dyrevelfærd og bæredygtighed i landbruget ved at
ændre direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål.
Der skal fastsættes mere detaljerede minimumskriterier. De bør være
specifikke, målbare og tidsbestemte. Minimumskriterierne bør fastsættes på
en sådan måde, at de fører til højere dyrevelfærdsstandarder og samtidig
muliggør en omstilling til et klima- og miljømæssigt bæredygtigt og økologisk
landbrug."

Vi mener som borgere, at det er vigtigt at have stærke minimumsstandarder,
der er harmoniseret med EU's lovgivning om landbrugsdyr. Vi er opmærksomme
på, at omstillingen kan medføre problemer i visse landbrugssektorer, som
modtager subsidier, og for dem, der er under omstilling til økologisk og
bæredygtigt landbrug. Vi mener dog, at det er meget vigtigt at sikre, at denne
omstilling gennemføres.

4. "Vi anbefaler at fremme mere miljøvenligt og klimavenligt landbrug i Europa
og på verdensplan ved at beskatte alle negative emissioner, pesticider og
ekstremt vandforbrug osv. på grundlag af deres miljøbelastning. Toldafgifter
på alle landbrugsprodukter, som importeres i EU, skal fjerne
konkurrencefordele for tredjelande, der ikke har de samme standarder som
EU. Med henblik på at fremme dyrevenligt landbrug anbefaler vi, at
emissioner fra dyretransporter over lange distancer beskattes."

Vi mener, at det via oprettelsen af et sådant system er muligt at støtte
omstillingen til et klima- og miljøvenligt landbrug.

5. "I betragtning af de mange falske nyheder anbefaler vi at fremme en mere
uafhængig, objektiv og afbalanceret mediedækning ved at: 1. udarbejde et
direktiv med minimumsstandarder for uafhængige medier på EU-niveau og 2.
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fremme udviklingen af mediekompetencer for alle borgere på EU-niveau".

EU skal udarbejde et direktiv for at sikre mediernes uafhængighed og
ytringsfriheden.

6. "Vi anbefaler at ophøre med at yde subsidier til landbrugets
masseproduktion, hvis de ikke fører til en omstilling mod et klimamæssigt og
miljømæssigt bæredygtigt og økologisk landbrug. Vi anbefaler, at subsidierne
i stedet omdirigeres til at støtte en bæredygtig omstilling."

I stedet for at yde subsidier til stordrift i landbrugssektoren bør subsidierne
omdirigeres til bedrifter, der er under omstilling for at overholde de nye
minimumsstandarder for dyrevelfærd.

Substream 1.4 Ret til privatlivets fred

7. "Vi anbefaler, at enheder, som behandler personoplysninger, skal tildeles
licens på EU-niveau. Disse enheder skal også underlægges uafhængige
eksterne revisioner af databeskyttelse hvert år. Enhederne skal straffes for at
overtræde reglerne om databeskyttelse proportionelt med deres årlige
omsætning, og de skal straffes hårdere end under den gældende forordning.
Licensen bør inddrages efter to på hinanden følgende overtrædelser og straks
efter en alvorlig overtrædelse."

Vi anbefaler alt dette, fordi den gældende generelle forordning om
databeskyttelse (GDPR) ikke er tilstrækkelig, og der skal være bedre overvågning
og sanktioner af enheder for at sikre, at de ikke handler i strid med
databeskyttelsesreglerne og retten til privatlivets fred.

8. "Vi anbefaler at styrke EU's kompetence inden for: 1) uddannelse i
databeskyttelse, 2) bevidsthedsskabelse om databeskyttelse og 3) beskyttelse
af mindreåriges personoplysninger. Vi anbefaler, at der i GDPR fastsættes
mere tydelige og strengere regler for behandling af mindreåriges oplysninger,
herunder regler om samtykke, alderskontrol og kontrol af værger. Vi anbefaler
endvidere, at der i GDPR indføres en særlig kategori for mindreåriges
følsomme oplysninger (f.eks. straffeattest, sundhedsoplysninger og
nøgenhed), således at mindreårige beskyttes mod enhver form for misbrug og
forskelsbehandling."

Denne anbefaling er nødvendig, da mindreårige er særlig sårbare over for
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krænkelser af databeskyttelse og privatlivets fred, og den almene befolkning,
især mindreårige, lærere og værger, på nuværende tidspunkt ikke er
tilstrækkelig opmærksomme på databeskyttelse. De har alle behov for at lære,
hvordan de skal anvende datarelaterede tjenester online og offline, og hvordan
de skal beskytte børns ret til privatlivets fred. Værger kan endvidere ofte give
samtykke til behandling af børns oplysninger uden at være fuldt opmærksomme
eller være i besiddelse af tilstrækkelig viden, og børn kan forfalske forældrenes
samtykke. Sidst, men ikke mindst er der behov for denne anbefaling, da der ikke
findes en hensigtsmæssig oplysningskampagne om databeskyttelse i hele EU,
som er særligt rettet mod mindreårige, værger og lærere, til trods for dennes
afgørende betydning.

9. "Vi anbefaler at indføre standardiserede privatlivspolitikker og
letforståelige, præcise og brugervenlige samtykkeformularer, som tydeligt
angiver, hvilken databehandling der er strengt nødvendigt, og hvilken der er
valgfri. Vi anbefaler, at tilbagetrækning af samtykke bør være nemt, hurtigt og
permanent. Vi anbefaler at forbyde enheder at begrænse deres tjenester ud
over, hvad der er nødvendigt, hvis der ikke gives samtykke til valgfri
databehandling."

Vi anbefaler dette, fordi de gældende EU-regler ikke er tilstrækkelig præcise,
tilbagetrækning af samtykke er omstændelig, midlertidig og kompliceret, og
fordi enheder ikke er interesserede i at tilbyde deres tjenester til borgere, som
gør brug af deres databeskyttelsesrettigheder.

Stream 2: Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet

Substream 2.1 Beskyttelse af retsstatsprincippet

10. "Vi anbefaler, at forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generel
ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget, som blev
vedtaget den 16. december 2020, ændres, således at den finder anvendelse
på alle overtrædelser af retsstatsprincippet frem for blot at vedrøre
overtrædelser, der påvirker EU-budgettet."

Forordningen om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af
Unionens budget gør det muligt at suspendere EU-midler til medlemsstater,
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som overtræder retsstatsprincippet. På baggrund af forordningens nuværende
ordlyd finder den dog alene anvendelse på overtrædelser, der påvirker, eller er
i fare for at påvirke, EU-budgettet. Forordningens nuværende formulering er
endvidere selvbeskyttende i relation til EU-budgettet og EU's institutioner frem
for borgerne i de berørte medlemsstater. Vi anbefaler derfor, at forordningens
nuværende tekst ændres, således at den omfatter alle overtrædelser af
retsstatsprincippet.

11. "Vi anbefaler, at EU arrangerer årlige konferencer om retsstatsprincippet
på baggrund af offentliggørelsen af årsrapporten om retsstatsprincippet
(Kommissionens mekanisme for overvågning af medlemsstaternes
overholdelse af retsstatsprincippet). Medlemsstaterne bør være forpligtede
til at sende socialt mangfoldige nationale delegationer til konferencen, der
skal omfatte både borgere og tjenestemænd."

Denne konference bør fremme dialog blandt EU-borgere om spørgsmål
angående retsstatsprincippet samt dialog mellem borgere og eksperter, der
udarbejder årsrapporterne om retsstatsprincippet. Vi mener, at deltagerne i en
atmosfære af gensidig anerkendelse og deling kan bringe bedste praksis og
idéer med tilbage til deres hjemlande. Konferencen bør endvidere skabe
opmærksomhed og forståelse omkring retsstatsprincippet og resultaterne i og
processen bag årsrapporten om retsstatsprincippet. Den vil også fange
mediernes opmærksomhed og gøre det muligt for borgerne at dele deres
erfaringer og sammenholde dem med resultaterne i rapporten.

Substream 2.2 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet/substream 2.4 Medier
og desinformation

12. "Vi anbefaler, at EU i højere grad forstærker sine konkurrenceregler i
mediesektoren for at sikre mediepluralismens beskyttelse i alle
medlemsstater. EU bør forhindre store mediemonopoler og politiske
udnævnelsesprocesser for medieplatformes bestyrelser. Vi anbefaler også, at
EU's kommende retsakt om mediefrihed inkluderer regler, som forhindrer, at
politikere ejer medieplatforme eller udøver en stærk påvirkning af deres
indhold."

Vi anbefaler dette, fordi styrkelse af EU's konkurrenceregler vil fremme et
pluralistisk medielandskab, hvor borgerne har et valg. Da Kommissionen i
øjeblikket er ved at udarbejde en lov (retsakt om mediefrihed) for integriteten
på EU's mediemarked, bør denne lov også afspejle, at medieplatforme ikke bør
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ejes eller være under påvirkning af politikere.

Substream 2.3 Sikkerhed

13. "Vi anbefaler, at EU-institutionerne spiller en større rolle med hensyn til
alle de værktøjer, der står til rådighed for dem, herunder nationale centre for
cybersikkerhed og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed
(ENISA), for at beskytte enkeltpersoner, organisationer og institutioner mod
nye trusler, som stammer fra brud på cybersikkerheden og anvendelse af
kunstig intelligens til kriminelle formål. Vi anbefaler endvidere, at de af EU og
EU's agenturer udarbejdede direktiver gennemføres korrekt og formidles i alle
medlemsstater."

Vi anbefaler dette, fordi borgerne føler sig hjælpeløse og ikke er bevidste om,
hvad Unionen gør for at bekæmpe disse trusler. Vi anbefaler dette, fordi disse
trusler er en alvorlig national og europæisk sikkerhedsbekymring. Vi anbefaler
dette, fordi Europa bør være en ægte innovator på dette område.

14. "Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i sine forbindelser med lande uden
for EU først og fremme styrker fælles demokratiske værdier ved sine grænser.
Vi anbefaler, at Unionen først derefter kan være en ambassadør for vores
demokratiske model i lande, der er rede og villige til at gennemføre den via
diplomati og dialog."

Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at kigge indad, før vi kigger udad. Fordi
Europa kan og bør støtte medlemsstaterne i styrkelse af deres demokratier.
Fordi det også er ved at gå forrest og støtte den indsats, der gøres på
demokratiområdet i lande uden for EU, at vi beskytter os selv.

Stream 3: Reform af EU

Substream 3.1 Institutionel reform

15. "Vi anbefaler at ændre navnene på EU's institutioner for at præcisere deres
funktioner. Eksempelvis kunne Rådet for Den Europæiske Union betegnes som
Senatet for Den Europæiske Union. Europa-Kommissionen kunne betegnes
som Eksekutivkommissionen for Den Europæiske Union."
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Vi anbefaler dette, fordi det i øjeblikket er svært for borgerne at forstå de
enkelte EU-institutioners roller og funktioner. Deres navne afspejler ikke deres
funktioner. Borgerne kan ikke forventes at kunne skelne mellem Rådet for Den
Europæiske Union, Det Europæiske Råd og Europarådet. Det er vigtigt at undgå
overlapninger.

16. "Vi anbefaler at vedtage en valglov for Europa-Parlamentet, som
harmoniserer valgbetingelserne (stemmeret, dato for valg, krav til valgkredse,
kandidater, politiske partier og deres finansiering). Europæiske borgere bør
have ret til at stemme på partier på forskellige niveauer i Unionen, som hver
især består af kandidater fra flere medlemsstater. Under en tilstrækkelig
overgangsperiode vil borgerne fortsat kunne stemme på både nationale og
transnationale partier."

Vi anbefaler dette, fordi EU er nødt til at skabe en fællesskabsfølelse, hvilket kan
opnås via et ægte fælles valg til Europa-Parlamentet. Dette fælles valg vil holde
medlemmerne af Europa-Parlamentet ansvarlige og rette valgkampagnernes
fokus mod fælles europæiske emner.

Substream 3.2 Beslutningstagning

17. "Vi anbefaler at oprette en onlineplatform, hvor borgerne kan finde og
anmode om at få faktatjekket oplysninger. Denne platform bør være tydeligt
associeret med EU-institutionerne, struktureres i henhold til emner og være
lettilgængelig (f.eks. omfatte en telefonhotline). Borgerne bør kunne stille
kritiske spørgsmål til eksperter (f.eks. akademikere og journalister) og få
faktuelle svar med kildeangivelser."

Fri adgang til faktuelle oplysninger er af største værdi for vores samfund, således
at borgerne er velinformerede og beskyttede mod falske nyheder og
desinformation. Vi har brug for en troværdig og uafhængig kilde til oplysninger,
der ikke er påvirket af politiske, økonomiske og nationale interesser. Platformen
kan endvidere bygge bro (dvs. en direkte relation) mellem borgerne og EU.

18. "Vi anbefaler, at der i særlige tilfælde bør være en folkeafstemning i hele
EU om spørgsmål, der har meget stor betydning for alle europæiske borgere.
Folkeafstemningen bør udskrives af Europa-Parlamentet og bør være juridisk
bindende."

EU-borgere bør have mere direkte indflydelse på vigtige beslutninger i
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anliggender, der vedrører hele EU. Folkeafstemninger bør dog kun afholdes i
særlige tilfælde, da de hermed forbundne omkostninger er for høje til at afholde
dem regelmæssigt. Vi er opmærksomme på, at denne anbefaling kan kræve en
traktatændring og tilpasning af nationale forfatninger.

19. "Vi anbefaler at oprette en digital platform med flere funktioner, hvor
borgerne kan stemme i onlinevalg og -afstemninger. Borgerne bør kunne
angive en begrundelse for deres stemme i vigtige spørgsmål og lovforslag, der
udarbejdes af EU-institutioner. Platformen bør være sikker, bredt tilgængelig
og yderst synlig for alle borgere."

Formålet med denne platform er at øge deltagelsen i europæiske politikker og
fremme borgernes adgang til hørings- og afstemningsprocesser. Nuværende
værktøjer og processer er ikke synlige nok, hvilket er grunden til, at vi har brug
for et nyt integreret værktøj for disse forskellige funktioner. Større deltagelse
fører til bedre beslutninger, mere tillid blandt europæiske borgere og en
generelt mere velfungerende Union.

20. "Vi anbefaler, at afstemningssystemerne i EU-institutionerne revurderes
med fokus på spørgsmålet om enstemmighed. Stemmevægtningen bør
beregnes på en retfærdig måde, således at små landes interesser beskyttes."

Enstemmighed udgør en væsentlig udfordring for beslutningstagning i EU. Det
store antal medlemsstater gør det meget svært at opnå enighed. EU-traktaterne
bør om fornødent ændres for at imødegå spørgsmålet om enstemmighed.

Substream 3.3 Tættere integration

21. "Vi anbefaler, at EU foretager offentlige investeringer, som fører til
skabelse af hensigtsmæssige arbejdspladser og til forbedring og
harmonisering af livskvalitet på tværs af EU, mellem medlemsstaterne og
internt i medlemsstaterne (dvs. på regionalt niveau). Der er behov for at sikre
tilsyn, gennemsigtighed og effektiv kommunikation over for borgerne i
forbindelse med gennemførelsen af offentlige investeringer og for at gøre det
muligt for borgerne at spore hele investeringsprocessen. Investeringer i
livskvalitet omfatter uddannelse, sundhed, boligforhold, fysiske
infrastrukturer, ældrepleje og pleje af personer med handicap under
hensyntagen til behovene i de enkelte medlemsstater. Yderligere
investeringer bør stræbe efter at skabe en god balance mellem et
hensigtsmæssigt arbejdsliv og privatliv med henblik på at muliggøre en sund
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livsstil."

Vi anbefaler dette, fordi en harmonisering af niveauet for livskvalitet på tværs
af EU vil forbedre den økonomiske fremgang i hele EU, hvilket vil føre til et
forenet EU. Dette er en grundlæggende indikator for yderligere integration af
EU. Selv om nogle af disse mekanismer allerede eksisterer, mener vi, at der er
plads til yderligere forbedring.

22. "Vi anbefaler at oprette et fælles grundlag i henhold til et sæt økonomiske
indikatorer og indikatorer for livskvalitet for alle medlemsstater med de
samme muligheder, og hvor alle befinder sig på samme niveau, for at opnå en
fælles økonomisk struktur. Det er vigtigt, at oprettelsen af et fælles grundlag
følger en tydelig og realistisk tidslinje, som skal fastsættes af institutionerne i
henhold til eksperternes anbefaling. Eksperterne bør også høres om, hvordan
en sådan fælles økonomisk struktur bør se ud. Det er også vigtigt, at de
indikatorer, som fastsætter det fælles grundlag, defineres yderligere med
hjælp fra eksperter."

Vi anbefaler dette, fordi vi vil få et mere forenet Europa, hvis vi har et retfærdigt
EU. For at være retfærdig skal vi tilbyde alle i EU lige muligheder og et fælles
grundlag. En fælles økonomisk struktur kan alene opnås, når der er fastsat et
fælles grundlag.

23. "Vi anbefaler at beskatte store selskaber og indkomst fra store selskaber
for at bidrage til offentlige investeringer og for at anvende beskatningen til at
investere i uddannelse og udvikling af det enkelte land (FoU, legater – Erasmus
osv.). Det er også vigtigt at fokusere på at udrydde skattely i EU."

Vi anbefaler dette, fordi det vil bidrage til at forebygge skatteunddragelse og
oprettelse af skattely samt bidrage til overholdelse af lovgivningen.

Stream 4: Opbygning af en europæisk identitet

Substream 4.1 Uddannelse i demokrati

24. "Vi anbefaler, at uddannelse i demokrati i EU bør stræbe efter at forbedre
og opnå en minimumsstandard for viden på tværs af alle medlemsstater.
Denne uddannelse bør omfatte, men ikke begrænses til, demokratiske
processer og generelle oplysninger om EU, hvilket der bør undervises i i alle
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medlemsstater i EU. Denne uddannelse bør yderligere beriges af et sæt
forskellige koncepter for undervisning i den demokratiske proces på en
inddragende og alderssvarende måde."

Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den
gennemføres, vil føre til et mere harmoniseret og demokratisk liv i Unionen.
Begrundelserne er følgende: Unge mennesker vil blive uddannede i
demokratiske processer; denne uddannelse kan begrænse populisme og
desinformation i offentlige debatter, føre til mindre forskelsbehandling og
slutteligt uddanne og inddrage borgerne i demokratiet i et omfang, der rækker
ud over deres pligt til at stemme.

25. "Vi anbefaler, at eksisterende og nye teknologier såsom kunstig intelligens
videreudvikles, forbedres og gøres mere tilgængelige for at reducere
sprogbarrierer og styrke den fælles identitet og demokratiet i Unionen."

Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den
gennemføres, vil bidrage til at skabe en fælles europæisk identitet ved at
forbedre kommunikationen mellem borgerne i alle medlemsstater.

26. "Vi anbefaler, at verificerbare oplysninger gøres lettilgængelige på et
forståeligt sprog for borgerne via en mobilapplikation med henblik på at
forbedre gennemsigtighed, offentlig forhandling og demokrati. Denne app kan
formidle oplysninger om eksempelvis lovgivning, drøftelser i EU,
traktatændringer osv."

Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den
gennemføres, vil fremme kommunikation i form af mere oplyste forhandlinger
mellem borgerne og de respektive medlemsstater via en app, som kan have
mange forskellige funktioner. Denne app bør være udformet med sigte på at
være relevant for alle samt stimulere yderligere nysgerrighed og gøre tekniske
oplysninger mere tilgængelige og inddragende. Appen bør forstås som en
supplerende kilde, der formidler oplysninger, som er blevet officielt kontrolleret
direkte af EU for at forbedre tilliden og gennemsigtigheden i offentlige
drøftelser og for at bidrage til at skabe en fælles europæisk identitet.

Substream 4.2 Europæiske værdier og identitet

27. "Vi anbefaler, at EU opretter en særlig fond for interaktioner online og
offline (f.eks. udvekslingsprogrammer, paneler og møder) af både kortere og
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længere varighed mellem EU-borgerne med henblik på at styrke den
europæiske identitet. Deltagerne bør være repræsentative for samfundene i
EU, hvilket omfatter målgrupper på grundlag af forskellige kriterier, dvs.
demokratiske, socioøkonomiske og beskæftigelsesmæssige kriterier. Målene
for denne fond skal være tydeligt specificerede med henblik på at stimulere
den europæiske identitet, og fonden skal evalueres regelmæssigt."

Vi anbefaler dette, fordi disse former for interaktioner gør det muligt for
borgerne at dele idéer, og længere udvekslinger giver dem mulighed for at
forstå de forskellige kulturer og dele erfaringer, herunder faglige praksisser. Der
er behov for en EU-fond, fordi det er vigtigt, at alle kan deltage, herunder dem,
der normalt ikke deltager.

28. "Vi anbefaler, at EU investerer i hurtigt at modvirke desinformation ved at
støtte eksisterende organisationer og initiativer såsom adfærdskodeksen om
desinformation og Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier
samt lignende initiativer i medlemsstaterne. Modforanstaltningerne kan
omfatte faktatjek, bevidsthedsskabelse omkring desinformation,
tilvejebringelse af lettilgængelige statistikker, passende sanktioner for dem,
der spreder desinformation, på grundlag af en retlig ramme og håndtering af
kilderne til desinformation."

Denne anbefaling er vigtig, fordi misinformation og desinformation, som
stammer fra lande i og uden for EU, skaber konflikter blandt EU-borgerne,
polariserer samfundet, bringer demokratiet i fare og skader økonomien. Der er
behov for væsentlige menneskelige og finansielle ressourcer som følge af
kompleksiteten af dette emne.

29. "Vi anbefaler 1) at øge hyppigheden af interaktioner online og offline
mellem EU og dets borgere (f.eks. ved at spørge borgerne direkte om EU-
anliggender og ved at oprette en brugervenlig platform for at sikre, at alle
borgere kan interagere med EU-institutioner og EU-tjenestemænd), og 2) vi
anbefaler, at der udarbejdes et charter, adfærdskodeks eller retningslinjer for
EU-tjenestemænd for at give borgerne mulighed for at ytre deres holdninger
og få tilbagemelding herpå med henblik på at sikre, at de kan deltage i EU's
politiske beslutningsproces. Der bør findes forskellige former for
interaktioner, således at alle borgere kan deltage."

Vi anbefaler dette, fordi der findes adskillige måder at kontakte EU-
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institutionerne på (onlineplatforme, repræsentative organer), men de er ikke
kendte eller effektive og ej heller gennemsigtige. Der er store forskelle på
tilgængeligheden på tværs af landene. Mere hyppige interaktioner og
interaktioner af højere kvalitet vil føre til en følelse af ejerskab af EU-
medborgerskabet.

30. "Vi anbefaler, at den europæiske identitet og de europæiske værdier (dvs.
retsstatsprincippet, demokrati og solidaritet) bør tildeles en særlig plads i
migranternes integrationsproces. Eventuelle foranstaltninger kan omfatte
oprettelse af programmer eller støtte til allerede eksisterende (lokale)
programmer for at tilskynde til sociale interaktioner mellem migranter og EU-
borgere eller inddrage virksomheder i de programmer, som støtter
integrationen af migranter. Der bør samtidig hermed lanceres lignende
programmer med henblik på at skabe opmærksomhed blandt EU-borgerne om
migrationsrelaterede problemstillinger."

Denne anbefaling er vigtig, fordi sociale interaktionsprogrammer kan støtte
migranter i deres nye liv og give ikkemigranter mulighed for at få indsigt i
migranternes dagligdag. Hvis migranter bor i ghettoer, er det ikke muligt at
integrere dem i samfundet i det pågældende land og i EU. Der er behov for en
fælles politik, idet migranter, når de kommer ind i EU, kan rejse til alle lande i
EU. Lokale initiativer bør støttes, da lokale regeringer vil anvende midlerne mere
effektivt sammenlignet med nationalt niveau.

Substream 4.3 Oplysninger om EU

31. "Vi anbefaler, at EU stiller flere oplysninger og nyheder til rådighed for
europæiske borgere. EU bør anvende alle nødvendige midler, samtidig med at
mediernes frihed og uafhængighed respekteres. EU bør stille ressourcer samt
omfattende og pålidelige oplysninger om EU's aktiviteter og politikker til
rådighed for medieplatforme. EU bør garantere, at oplysningerne
transmitteres jævnt på tværs af alle medlemsstater af nationale og
europæiske medier, og bør sikre, at medlemsstaterne opfordrer offentlige
platforme og offentlige nyhedsagenturer til at dække europæiske
anliggender."

Vi anbefaler dette, fordi størstedelen af de europæiske borgere ifølge vores
personlige erfaringer og data fra Eurobarometer får deres oplysninger fra de
traditionelle medier (pressen, radio og fjernsyn), og de oplysninger om EU, der
i øjeblikket tilbydes via disse kanaler, er meget begrænsede. Medierne, især de
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offentlige medier, har en almennyttig funktion, hvorfor rapportering om EU-
anliggender, der påvirker den europæiske befolkning, er afgørende og
uundværlige for at varetage denne funktion. Vi anbefaler, at de oplysninger om
EU, der udsendes i de forskellige medlemsstater, er identiske med henblik på at
fremme integration og undgå forskellige oplysninger om forskellige
problemstillinger i hvert enkelt land. Det er mere gennemførligt og billigere at
bruge de allerede eksisterende mediekanaler end at oprette en ny kanal, og det
vil føre til samme resultat. De eksisterende kanaler har også den fordel, at de
allerede er kendte af borgerne. Ingen borger bør skulle vælge mellem forskellige
kanaler for at kunne tilgå forskelligt (nationalt eller europæisk) indhold.

32. "Vi anbefaler, at EU opretter og reklamerer for flersprogede onlinefora og
offlinemøder, hvor borgerne kan indlede drøftelser med EU-repræsentanter
uanset emnet og det geografiske omfang af den drøftede problemstilling. Der
bør være fastsat en kort frist for disse onlinefora og offlinemøder, inden for
hvilken svarene på spørgsmålene modtages. Alle oplysningerne om disse fora
bør centraliseres i et integreret officielt websted med forskellige funktioner
såsom et forum med ofte stillede spørgsmål, muligheden for at dele idéer,
forslag eller bekymringer med andre borgere og med en mekanisme, der kan
identificere dem med størst opbakning. Adgang hertil bør under alle
omstændigheder være nem, og der bør anvendes et ikkebureaukratisk sprog."

Vi anbefaler dette, fordi det vil skabe en direkte kanal mellem europæiske
borgere og europæiske repræsentanter, hvor de kan tale med og inddrage
hinanden, hvilket vil give borgerne en nem adgang til oplysninger om EU og gøre
dem mere opmærksomme på allerede eksisterende oplysninger. Det vil skabe
et mere gennemsigtigt og åbent EU og vil hjælpe borgerne til at dele deres
problemer og tanker, få svar og politiske løsninger og give dem mulighed for at
deltage i og dele perspektiver og erfaringer med andre borgere.

33. "Vi anbefaler, at EU-institutionerne og -repræsentanterne anvender et
mere tilgængeligt sprog og undgår at anvende bureaukratiske begreber i deres
kommunikation, samtidig med at de pågældende oplysningers kvalitet og
ekspertise bevares. EU bør endvidere tilpasse de oplysninger, der stilles til
rådighed for borgerne, til forskellige kommunikationskanaler og
målgruppeprofiler (f.eks. aviser, fjernsyn og sociale medier). EU bør gøre en
særlig indsats for at tilpasse kommunikation til digitale medier med henblik
på at øge EU's kapacitet til at nå ud til unge."
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Vi anbefaler dette, fordi adgangen til forståelige oplysninger vil gøre det muligt
for EU at nå ud til flere europæiske borgere og ikke blot de engagerede. Ved at
have specifikke nye og moderne værktøjer, som kan målrettes mod bestemte
målgrupper, vil borgerne bedre kunne forstå EU's aktiviteter og politikker,
navnlig de unge, som ikke føler sig tætte på eller knyttede til EU.

Stream 5: Styrkelse af borgerdeltagelse

Substream 5.1 Borgerdeltagelse

34. "Vi anbefaler, at der er uafhængige borgerobservatører til stede ved alle
beslutningsprocesser i EU. Der bør være et forum eller et permanent organ
med borgerrepræsentanter med henblik på at varetage funktionen med
transmission af relevante og vigtige oplysninger til alle EU-borgere. Disse
borgere skal interagere med alle andre europæiske borgere i en ånd af en top-
down- og bottom-up-forbindelse, hvilket vil udvikle dialogen mellem borgerne
og EU's institutioner yderligere."

Fordi det er åbenlyst, at borgerne fortjener at blive holdt ajourførte om alle
spørgsmål, og for at sikre, at politikere ikke kan skjule visse problemstillinger fra
borgerne, som de fortrækker, at borgerne ikke får kendskab til. Dette vil bygge
bro over kløften mellem borgerne og de valgte repræsentanter ved at oprette
nye veje for tillid.

35. "Vi anbefaler, at EU genåbner drøftelsen om Europas forfatning med sigte
på at skabe en forfatning, der tager udgangspunkt i EU's borgere. Borgerne bør
kunne stemme i forbindelse med en sådan forfatnings udarbejdelse.  Denne
forfatning bør med henblik på at undgå konflikter med medlemsstaterne
prioritere inklusionen af menneskerettigheder og demokratiske værdier. Der
bør i forbindelse med udarbejdelsen af en sådan forfatning gøres overvejelser
om tidligere indsatser, som aldrig udmøntede sig i en forfatning."

Fordi denne forfatning vil inddrage unge i politikker på EU-niveau og modvirke
tiltagende nationalistiske kræfter. Fordi den vil give en fælles definition af, hvad
der menes med demokrati i Europa og sikre, at dette gennemføres ligeligt i alle
medlemsstater. Fordi EU har fælles værdier for demokrati og
menneskerettigheder. Fordi dette vil give borgerne mulighed for at blive
inddraget i beslutningsprocessen og gøre det muligt for borgerne i højere grad
at identificere sig som værende fra EU – da de har deltaget i processen.
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36. "Vi anbefaler, at politikere pålægges et større ansvar for at fremlægge det,
de er valgt til at repræsentere, for borgerne. Særligt unge er fremmedgjorte
over for politik og tages ikke alvorligt, når de inddrages. Men fremmedgørelse
er et universelt problem, og mennesker i alle aldre bør kunne deltage i højere
grad, end tilfældet er på nuværende tidspunkt."

Fordi definitionen af demokrati har brug for at blive fornyet. Vi har brug for at
minde os selv om, hvad demokrati i virkeligheden er. Demokrati handler om at
repræsentere folket (EU-borgerne). Fordi unge har fået nok af og er
desillusionerede af politikere, som de betragter som eliten, der er af en anden
holdning end deres egen. Derfor bør mennesker inddrages i højere grad, end
tilfældet er nu, på nye og engagerende måder. Uddannelsessystemet og de
sociale medier samt andre former for medier bør varetage denne rolle igennem
hele livscyklussen og på alle sprog.

Substream 5.2 Borgerdeltagelse

37. "Vi anbefaler, at EU kommer tættere på borgerne på en mere tydelig måde,
hvilket betyder at inddrage medlemsstaterne i fremme af borgerdeltagelse i
EU. EU bør fremme anvendelsen af mekanismerne for borgerdeltagelse ved at
udvikle markedsførings- og reklamekampagner. De nationale og lokale
regeringer bør være forpligtede til at deltage i denne proces. EU bør garantere
effektiviteten af deltagerorienterede demokratiske platforme."

Vi anbefaler dette, fordi platformen, som allerede eksisterer, skal styrkes og
effektiviseres: Der skal være mere feedback til EU fra borgerne og omvendt. Der
er ikke tilstrækkelig drøftelse i EU, hverken mellem borgerne eller regeringerne.
Fordi borgerne ikke deltager i indsendelse af andragender, da de enten ikke ved,
at processen findes, eller fordi de ikke tror på, at de får medhold i et sådant
andragende.

38. "Vi anbefaler, at EU opretter og gennemfører programmer for skoler, som
omhandler EU's indsats i form af eksisterende deltagelsesmekanismer. Disse
programmer bør inkluderes i skolernes læseplaner vedrørende det
europæiske medborgerskab og etik med alderssvarende indhold. Der bør også
være programmer for voksne. Der bør stilles livslange læringsprogrammer til
rådighed for borgerne for at fremme deres viden om mulighederne for
borgerdeltagelse på EU-niveau.
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Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt for vores børns fremtid. Borgerne ønsker
at vide, hvordan de kan give udtryk for deres synspunkter. Det er vigtigt, at de
har kendskab til de enkelte mekanismer, og hvordan de kan bruges, for at få
deres stemme hørt i EU. Det er vigtigt for den ligelige inklusion af alle
europæiske borgere. Vi har som europæiske borgere behov for at vide, hvordan
vi kan udøve vores rettigheder. Vi har som europæiske borgere ret til denne
viden.

Substream 5.3 Borgerdeltagelse

39. "Vi anbefaler, at EU afholder borgerforsamlinger. Vi anbefaler på det
kraftigste, at de udvikles via en juridisk bindende og obligatorisk lov eller
forordning. Borgerforsamlingerne bør afholdes hver 12.-18. måned. Borgernes
deltagelse bør ikke være obligatorisk, men opmuntres, samtidig med at den
tilrettelægges på grundlag af begrænsede mandater. Deltagerne skal
udvælges vilkårligt ved hjælp af repræsentative kriterier og må ikke
repræsentere organisationer af nogen art eller indkaldes til at deltage som
forsamlingsmedlem på grund af deres faglige rolle. Der vil efter behov stilles
bistand fra eksperter til rådighed, således at forsamlingsmedlemmerne har
tilstrækkelige oplysninger til at kunne forhandle. Beslutningstagning vil være i
hænderne på borgerne. EU skal sikre politikernes forpligtelse til at
efterkomme de beslutninger, som borgerne træffer på borgerforsamlinger.
Såfremt borgernes forslag ignoreres eller eksplicit afvises, skal EU-
institutionerne holdes ansvarlige herfor og begrunde årsagerne til den trufne
beslutning.

Vi anbefaler gennemførelsen af borgerforsamlinger, fordi vi ønsker, at borgerne
føler sig tættere på EU-institutionerne, og at de sammen med politikerne
bidrager direkte til beslutningstagning, hvorved følelsen af tilhørsforhold og
direkte udbytte øges. Vi ønsker endvidere, at de politiske partier og deres
valgprogrammer holdes ansvarlige over for borgerne.
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Bilag: ANDRE ANBEFALINGER, DER BLEV OVERVEJET AF PANELET, MEN IKKE
FANDT OPBAKNING

Stream 1 Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling

Substream 1.1 Ikkeforskelsbehandling/substream 1.2 Kønsligestilling

"Vi anbefaler, at EU aktivt inkluderer minoriteter i beslutningstagning
vedrørende statsinstitutioners centrale aspekter (f.eks. politikker og NGO'er).
Vi anbefaler, at EU opretter et rådgivende udvalg, som direkte vælges af
minoriteter. Sammensætningen bør være domineret af
minoritetsrepræsentanter, og NGO'er bør også deltage.  Det bør have en
formativ rolle i forbindelse med at uddanne tjenestemænd i at drage omsorg
for minoriteternes behov. Dette organ bør have en vetoret i
minoritetsspørgsmål."
Vi anbefaler dette, forbi minoriteternes stemmer ikke bliver tilstrækkeligt hørt.
De bør ytre sig på deres egne vegne, være selvbestemmende og have et fagligt
niveau, hvorfor vi har kombineret repræsentation via stemmeafgivning og
ekspertise.

Stream 2: Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet

Substream 2.2 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet/Substream 2.4 Medier
og desinformation

"Vi anbefaler at oprette et agentur for overvågning af audiovisuelle medier,
trykte og digitale medier på europæisk niveau. Dette agentur bør overvåge, at
nationale medieplatforme følger en upartisk og objektiv proces i
produktionen af deres indhold. Agenturet bør med henblik på at forhindre
desinformation stille et pointsystem til rådighed for pålideligheden af
nationale medieplatforme. Dette pointsystem bør være let at forstå for
borgerne."

Vi anbefaler dette, fordi vi har brug for evaluering af medierne og deres
pålidelighed, men også mediemangfoldighed i EU-landene. Et EU-agentur ville
være det mest objektive til sikring heraf. Et pointsystem vil endvidere gøre det
muligt for borgerne at træffe kvalificerede valg og give medieplatforme
incitamenter til at levere pålidelige nyheder. Hvis pointsystemet viser sig at være
utilstrækkeligt i relation til at sikre medieplatformes pålidelighed, bør agenturet
også tillægges kompetencen til at pålægge sanktioner.
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Stream 5: Styrkelse af borgerdeltagelse

Substream 5.1 Borgerdeltagelse

"Vi anbefaler, at der oprettes et borgerrepræsentativt organ, som skal drøfte
og skabe et oplyst grundlag for beslutningstagningen på en væsentlig måde –
når der er tale om en problemstilling, hvor der skal træffes beslutning på EU-
niveau, og som har stor betydning for de europæiske borgere (som besluttet
af borgerne – eventuelt via en undersøgelse). Dette bør være en mangfoldig
gruppe bestående af omkring 100 borgere fra alle EU-lande med ligelig
repræsentation fra hvert land. Dette bør være en skiftende gruppe, hvor
medlemmerne løbende udskiftes."

Fordi det er vigtigt at undgå problemer såsom korruption, der kan opstå i et
permanent repræsentativt organ, og idet det er vigtigt, at et sådant organ har
ligelig repræsentation fra alle lande for at undgå urimelig magt i forbindelse
med beslutningstagning. Fordi en sådan funktionsmåde vil undgå udfordringer
med konstant at skulle forsamles eller anvendelse af teknologi over lange
afstande.


