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Konferenca o prihodnosti Evrope 
Evropski državljanski forum 4: 

„EU v svetu/migracije“  
 
PRIPOROČILA, KI JIH JE SPREJEL FORUM (IN SE PREDLOŽIJO PLENARNI 
SKUPŠČINI) 
 
 
Tematsko področje 1: Zanašanje nase in stabilnost  
 
Tematsko podpodročje 1.1: Avtonomija EU  
 
 

1. Priporočamo, naj se bolj spodbujajo in finančno podpirajo strateški proizvodi 
evropske izdelave (na primer kmetijski proizvodi, polprevodniki, zdravila, 
inovativne digitalne in okoljske tehnologije), da bodo še naprej na voljo 
evropskim potrošnikom po ugodnih cenah in se v čim večji meri zmanjša 
odvisnost od držav zunaj Evrope. Ta podpora bi lahko vključevala strukturne 
in regionalne politike, podporo za ohranitev gospodarskih panog in dobavnih 
verig znotraj EU, pa tudi davčne olajšave, subvencije, aktivno politiko za mala 
in srednja podjetja ter izobraževalne programe za ohranitev s tem povezanih 
kvalifikacij in delovnih mest v Evropi. Vendar pa bi morala biti aktivna 
industrijska politika selektivna in osredotočena na inovativne proizvode ali 
tiste, ki so pomembni za zagotavljanje osnovnih potreb in storitev. 
 
To priporočamo, ker je Evropa na ključnih področjih postala preveč odvisna od 
zunanjih akterjev, kar bi lahko vodilo do diplomatskih konfliktov in povzročilo 
manko osnovnih ali strateško pomembnih proizvodov ali storitev. Ker so stroški 
proizvodnje v EU pogosto višji kot v drugih delih sveta, bosta aktivnejša 
promocija in podpora teh proizvodov Evropejce spodbudili h kupovanju 
konkurenčnih evropskih proizvodov. Okrepili bosta tudi evropsko 
konkurenčnost ter ohranili v prihodnost usmerjene panoge in delovna mesta v 
Evropi. Močnejša regionalizacija proizvodnje bo znižala tudi stroške prevoza in 
škodljive vplive na okolje. 
 

2. Priporočamo, naj EU zmanjša odvisnost od uvoza nafte in zemeljskega plina. 
To bi bilo treba storiti z aktivnim podpiranjem javnega prevoza in energijsko 
učinkovitih projektov, vseevropskim železniškim visokohitrostnim in 
tovornim, razširitvijo čiste energije iz obnovljivih virov (zlasti sončne in vetrne) 
ter z alternativnimi tehnologijami (kot je vodik ali pridobivanje energije iz 
odpadkov). EU bi morala spodbujati tudi kulturno spremembo od osebnih 
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avtomobilov k javnemu transportu, souporabi električnih avtomobilov in 
kolesarjenju. 
 
To priporočamo, ker omogoča tako avtonomijo Evrope od zunanjih odvisnosti 
kot tudi doseganje ambicioznih podnebnih ciljev glede zmanjševanja CO2. Evropi 
bo omogočilo tudi, da postane močna akterka na področju v prihodnost 
usmerjenih tehnologij, da okrepi svoje gospodarstvo in ustvari nova delovna 
mesta. 
 

3. Priporočamo, naj se zakonodaja sprejme na ravni EU, kar bi omogočilo, da bi 
bili vsi proizvodni in dobavni procesi ter uvoženo blago v EU skladni z vsemi 
ustreznimi evropskimi standardi s področja kakovosti, etike, trajnostnosti in 
človekovih pravic. Omogočila bi tudi izdajanje certifikatov za proizvode, ki so 
skladni s to zakonodajo. 
 
To priporočamo, ker bi pomagalo tako potrošnikom kot trgovcem pri lažjem 
dostopanju do informacij o proizvodih, ki jih kupujejo oziroma s katerimi 
trgujejo. Za dostop do informacij bi se lahko uporabil sistem certificiranja. 
Certificiranje poleg tega pomaga tudi zmanjšati vrzel med poceni in dragimi 
proizvodi na trgu. Poceni proizvodi ne bodo izpolnjevali potrebnih standardov in 
zato ne morejo biti sprejeti kot proizvodi dobre kakovosti. Kvalificiranje za 
tovrstne certifikate bi pomagalo varovati okolje, varčevati z viri in spodbujati 
odgovorno potrošnjo. 
 

4. Priporočamo uvedbo evropskega programa, ki bi podpiral male lokalne 
proizvajalce v strateških sektorjih v vseh državah članicah. Ti proizvajalci bi bili 
strokovno usposobljeni, s subvencijami bi jih finančno podprli in jih spodbudili 
k proizvajanju več blaga, ki bi izpolnjevalo zahteve (če so surovine na voljo v 
EU), kar bi zmanjšalo potrebo po uvozu. 
 
To priporočamo, ker lahko EU s podpiranjem proizvajalcev iz EU, ki delujejo v 
strateških sektorjih, doseže gospodarsko neodvisnost v teh sektorjih. To bi lahko 
okrepilo celoten proizvodni proces in spodbudilo inovativnost. Tako bi bila 
mogoča bolj trajnostna proizvodnja surovin v EU in bi se znižali stroški prevoza v 
dobrobit okolja. 
 

5. Priporočamo izboljšanje izvajanja človekovih pravic na evropski ravni, in sicer: 
ozaveščanje v državah, ki ne ravnajo v zadostni meri skladno z Evropsko 
konvencijo o človekovih pravicah ali Konvencijo o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin; strog nadzor nad tem, v kolikšni meri se človekove 
pravice spoštujejo v državah članicah, kar EU usklajuje s pregledom stanja na 
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področju pravosodja, in odločno zagotavljanje skladnosti z različnimi vrstami 
sankcij. 
 
To priporočamo, ker so se države članice že dogovorile o človekovih pravicah z 
ratifikacijo Evropske konvencije o človekovih pravicah, zdaj pa je treba zagotoviti 
sprejemanje v posameznih državah, kar bo zagotovilo aktivno poznavanje in 
izvajanje človekovih pravic v teh državah članicah. 
 

6. Priporočamo revizijo in intenzivno vseevropsko komunikacijsko kampanjo, ki 
bi evropskim državljanom približala mrežo EURES, portal EU o priseljevanju in 
orodje EU za profiliranje znanj in spretnosti državljanov tretjih držav, da jih 
bodo bolje poznali in da jih bodo podjetja iz EU pogosteje uporabljala za objavo 
in oglaševanje prostih delovnih mest. 
 
Priporočamo, naj se ne ustvarja nova spletna platforma za oglaševanje delovnih 
mest za mlade državljane EU. Podobnih pobud na evropski ravni je več kot 
dovolj. Prepričani smo, da je na evropski ravni za oglaševanje obstoječih 
priložnosti za zaposlitev treba izboljšati to, kar že obstaja. 
 

Tematsko podpodročje1.2: Meje  
 
 

7. Priporočamo, naj se ustvari sistem za migracijo delovne sile v EU, ki bo temeljil 
na dejanskih potrebah evropskega trga dela. Vzpostaviti bi bilo treba 
poenoten sistem priznavanja poklicnih in akademskih spričeval oseb, izdanih 
v državah zunaj in znotraj EU. Obstajati bi morale ponudbe za poklicne 
kvalifikacije ter ponudbe za kulturno in jezikovno vključevanje usposobljenih 
migrantov. Ustrezno usposobljenim prosilcem za azil bi bilo treba omogočiti 
dostop do trga dela. Obstajati bi morala skupna agencija, katere osnova bi 
lahko bil EURES. 
 
To priporočamo, ker Evropa na nekaterih področjih potrebuje usposobljeno 
delovno silo, ki je ni mogoče v celoti pokriti znotraj EU. Trenutno v EU ni dovolj 
izvedljivih načinov za zakonito pridobitev delovnega dovoljenja. Vseevropski 
sistem priznavanja poklicnih in akademskih spričeval bo olajšal pokrivanje teh 
potreb in omogočil enostavnejšo migracijo delovne sile tako znotraj EU kot tudi 
iz držav izven EU. Zaposlitvene vrzeli bi lahko bile učinkoviteje premoščene, bolje 
pa bi lahko nadzorovali tudi migracije. Če bi sistem za migracijo delovne sile 
odprli za prosilce za azil, bi se lahko prosilci hitreje integrirali v evropska 
gospodarstva in družbe. 
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8. Priporočamo, naj Evropska unija razširi svojo zakonodajo tako, da agenciji 
Frontex dodeli več pristojnosti in ji zagotovi večjo neodvisnost. Tako bo lahko 
agencija posredovala v vseh državah članicah, da bodo lahko zagotovile 
varovanje vseh zunanjih meja EU. Vendar pa bi EU morala revidirati 
organizacijo agencije, saj je za njeno delovanje potrebna popolna 
transparentnost, da se preprečijo vsakršne zlorabe. 
 
To priporočamo, ker menimo, da je nesprejemljivo, da je agenciji Frontex lahko 
onemogočen dostop do mej, zlasti kadar gre za kršenje človekovih pravic. 
Želimo, da bi agencija Frontex izvajala evropsko zakonodajo. Prav tako je treba 
nadzorovati in preverjati tudi samo agencijo, da se prepreči neustrezno 
delovanje znotraj nje.  
 

9. Priporočamo, naj Evropska unija organizira možnost preverjanja državljanov, 
zlasti ekonomskih migrantov, glede dokazanih spretnosti in znanj, ozadja itd., 
in sicer že v državi odhoda. Tako se določi, kdo je upravičen do tega, da pride 
v EU in dela v njej, odvisno od gospodarskih potreb in prostih delovnih mest v 
državi gostiteljici. Merila za preverjanje morajo biti javna in dostopna vsem. 
To je mogoče uresničiti z ustanovitvijo (spletne) Evropske agencije za 
priseljevanje.  
 
To priporočamo zato, da ljudem ne bi bilo treba nezakonito prečkati meje. 
Obstajal bi nadzorovan tok ljudi, ki vstopajo v EU, kar bi zmanjšalo pritisk na 
meje. Obenem bi to spodbudilo zapolnjevanje prostih delovnih mest v državah 
gostiteljicah. 
 

10.  Priporočamo, naj Evropska unija zagotovi, da so politika sprejema in objekti 
na vsaki meji enaki, da spoštuje človekove pravice ter zagotavlja varnost in 
zdravje vseh migrantov (na primer nosečnic in otrok).  
 
To priporočamo, ker je enaka in pravična obravnava migrantov na vseh mejah 
za nas izredno pomembna. Preprečiti želimo, da bi migranti predolgo ostali na 
mejah in bi bile države članice preobremenjene zaradi velikega pritoka 
migrantov. Vse države članice morajo biti dobro opremljene, da jih sprejmejo.  
 

Tematsko področje2: EU kot mednarodna partnerica  
 
Tematsko podpodročje 2.1: Trgovina in odnosi z etičnega vidika 
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11.  Priporočamo, naj EU uvede omejitve glede uvoza iz držav, ki dovoljujejo delo 
otrok. To bi bilo treba storiti s črnim seznamom podjetij, ki naj se redno 
posodablja glede na aktualno stanje. Poleg tega priporočamo, naj se zagotovi 
postopen dostop do šolanja za otroke, ki zapustijo trg dela, in naj se potrošnike 
prek uradnih kanalov EU ozavešča o delu otrok, na primer s kampanjami in 
zgodbami. 
 
To priporočamo, ker ugotavljamo povezavo med nedostopnostjo šolanja in 
obstojem dela otrok. S tem priporočilom želimo potrošnike ozavestiti, da bi 
zmanjšali svoje povpraševanje po proizvodih, narejenih z delom otrok, tako da 
bi se ta praksa sčasoma odpravila.  
 
 

12.  Priporočamo, naj EU naveže partnerstva z državami v razvoju, podpira njihovo 
infrastrukturo ter z njimi deli pristojnosti, v zameno pa se sklenejo medsebojno 
ugodni trgovinski sporazumi, s čimer bi EU državam v razvoju pomagala pri 
prehodu k zelenim virom energije. 
 
To priporočamo, da bi v državah v razvoju s trgovinskimi partnerstvi in 
diplomatskimi sporazumi spodbudili prehod na energijo iz obnovljivih virov. S 
tem bi vzpostavili dobre dolgoročne odnose med EU in državami v razvoju, kar 
bi prispevalo k boju proti podnebnim spremembam. 
 
 

13.  Priporočamo, naj EU uvede obveznost, da mora biti na sprednji strani vseh 
proizvodov, ki jih lahko kupijo splošni potrošniki, prikazana ekološka ocena. 
Pri izračunu ekološke ocene bi se upoštevale emisije pri proizvodnji in prevozu 
proizvoda, pa tudi škodljive sestavine na podlagi seznama škodljivih 
proizvodov. Ekološko oceno bi upravljal in nadzoroval organ EU. 
 
To priporočamo, da bi potrošnike EU ozavestili glede okoljskega odtisa 
proizvodov, ki jih kupijo. Ekološka ocena bi bila vseevropska metoda za prikaz, 
koliko okolju prijazen je proizvod. Ta ekološka ocena bi morala vključevati kodo 
QR na hrbtni strani proizvoda, ki bi zagotovila dodatne informacije o njegovem 
okoljskem odtisu.  
 
Tematsko podpodročje: 2.2: Mednarodni podnebni ukrepi 
 
 

14.  Priporočamo, naj Evropska unija sprejme strategijo za večjo avtonomijo na 
področju proizvodnje energije. Evropski organ, ki bi vključeval že obstoječe 
evropske institucije na področju energije, bi moral usklajevati razvoj energije 
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iz obnovljivih virov glede na potrebe, kapacitete in sredstva držav članic, 
obenem pa upoštevati njihovo suverenost. Za izvajanje te strategije bi 
institucije spodbujale izmenjavo znanja med državami članicami. 
 
To priporočamo, ker smo zaradi sedanje odvisnosti ranljivi v primeru političnih 
napetosti med EU in državami, iz katerih uvažamo energente. To vidimo ravno v 
trenutni energetski krizi. Vendar pa bi morali pri takšnem usklajevanju 
upoštevati suverenost vsake posamezne države. 
 

15.  Priporočamo višje okoljevarstvene standarde za izvoz odpadkov znotraj in 
zunaj EU ter strožji nadzor in sankcije za ustavitev nezakonitega izvažanja. EU 
bi morala uvesti spodbude za države članice, da bi reciklirale odpadke in jih 
porabile za proizvodnjo energije. 
 
To priporočamo, da bi ustavili škodljive posledice za okolje pri ravnanju 
nekaterih držav, ki se svojih odpadkov znebijo na račun drugih, zlasti kadar se pri 
tem ne upoštevajo okoljevarstveni standardi. 
 

16.  Priporočamo, naj EU močneje spodbuja zeleni prehod tako, da kot cilj postavi 
odpravo embalaže, ki onesnažuje okolje. To bi vključevalo spodbujanje 
manjših količin embalaže ali večjo uporabo okolju prijazne embalaže. Manjšim 
podjetjem je treba zagotoviti podporo, da se bodo lahko temu prilagodila. 
 
To priporočamo, ker moramo zmanjšati uporabo naravnih virov, zlasti surovin, 
ki jih pridobivamo od zunaj. Zmanjšati moramo tudi škodo, ki smo jo Evropejci 
povzročili Zemlji in njenemu podnebju. Nujno je treba intenzivneje podpreti 
mala podjetja, da se bodo lahko prilagodila, ne da bi poviševala cene. 
 

17.  Priporočamo, naj se države Evropske unije skupaj resneje posvetijo vprašanju 
jedrske energije. Povečati je treba sodelovanje na področju ocenjevanja 
uporabe jedrske energije in njene vloge pri prehodu k zeleni energiji, ki ga 
Evropa mora uresničiti. 
 
To priporočamo, ker jedrskega vprašanja države ne morejo rešiti same. V 
polovici držav članic je več kot sto reaktorjev, še več pa jih je v izgradnji. Ker si 
električno omrežje delimo, nizkoogljična električna energija, ki jo proizvajajo ti 
obrati, koristi vsem Evropejcem in povečuje energijsko neodvisnost naše celine. 
Poleg tega pa bi izpostavljeni jedrski odpadki ali jedrska nesreča vplivali na več 
držav. Ne glede na to, ali se sprejme odločitev za uporabo jedrske energije ali 
proti njej, bi morali Evropejci o tem razpravljati skupaj in oblikovati bolj 
usklajene strategije, obenem pa upoštevati nacionalno suverenost. 
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Tematsko podpodročje 2.3: Spodbujanje evropskih vrednot 
 
 

18.  EU bi morala biti tesneje povezana s svojimi državljani. Priporočamo, naj EU 
ustvari in okrepi povezave z državljani in lokalnimi institucijami, kot so lokalne 
oblasti, šole in občine. To bi bilo treba storiti, da se izboljša transparentnost, 
da se državljani vključijo in da se bo z njimi bolje komuniciralo glede 
konkretnih pobud in splošnih informacij EU.  
 
To priporočamo, ker trenutno informacije EU niso dovolj dobro dostopne vsem 
skupinam družbe in ne dosežejo običajnih državljanov. Pogosto so suhoparne, 
težko razumljive in uporabniku neprijazne. To se mora spremeniti, da bodo imeli 
državljani jasno predstavo o vlogi in ukrepih EU. Da bi vzbudili zanimanje, morajo 
biti informacije EU lažje dostopne, spodbudne, zanimive in v vsakdanjem jeziku. 
Naši predlogi so: obiski politikov v šolah, radio, podkasti, pošta, tiskani mediji, 
oglasne kampanje na avtobusih, družbeni mediji, lokalne skupnosti državljanov 
in posebna delovna skupina za izboljšanje komunikacije EU. Ti ukrepi bodo 
državljanom omogočili prejemanje informacij EU, ki jih ne posredujejo 
nacionalni mediji. 
 

19.  Priporočamo večjo udeležbo državljanov v politiki EU. Predlagamo dogodke 
za neposredno vključevanje državljanov, podobne Konferenci o prihodnosti 
Evrope. Organizirati bi jih bilo treba na nacionalni, lokalni in evropski ravni. EU 
bi morala zagotoviti usklajeno strategijo in centralizirane usmeritve za te 
dogodke. 
 
To priporočamo, ker bodo takšni dogodki participativne demokracije zagotovili 
pravilne informacije o EU in izboljšali kakovost politik EU. Ti dogodki bi morali 
biti organizirani tako, da bi spodbujali osrednji vrednoti EU – demokracijo in 
sodelovanje državljanov. Ti dogodki bi politikom omogočili, da državljanom 
pokažejo, koliko pomembno jim je, da so državljani seznanjeni z aktualnimi 
dogodki in da bi morali sodelovati pri njihovem oblikovanju. Centralizirane 
smernice bi nacionalnim in lokalnim konferencam zagotovile skladno in enotno 
obliko.  
 
 

Tematsko področje 3: Močna EU v mirnem svetu 
 
Tematsko podpodročje 3.1: Varnost in obramba 
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20.  Priporočamo, naj se bodoče „skupne oborožene sile Evropske unije“ v prvi 

vrsti uporabijo za namen samoobrambe. Vsakršno agresivno vojaško 
delovanje je izključeno. V Evropi bi to pomenilo zmožnost zagotavljanja 
podpore v kriznih trenutkih, kot na primer v primeru naravnih katastrof. Zunaj 
evropskih meja bi to vključevalo zmogljivosti, ki bi jih bilo mogoče poslati na 
ozemlja v izjemnih okoliščinah in izključno na podlagi ustreznega pravnega 
pooblastila varnostnega sveta Združenih narodov, kar bi zagotovilo skladnost 
z mednarodnim pravom. 
 
Z uresničitvijo tega priporočila bi Evropsko unijo dojemali kot zaupanja vredno, 
odgovorno, močno in miroljubno partnerico na mednarodnem prizorišču. Z 
večjo zmožnostjo odzivanja v kritičnih razmerah znotraj in zunaj svojih meja bi 
EU zaščitila svoje temeljne vrednote. 
 
 
Tematsko podpodročje 3.2: Odločanje in zunanja politika EU 
 
 

21.  Priporočamo, naj se za vsa vprašanja, o katerih se odloča s soglasjem, uporabi 
odločanje s kvalificirano večino. Edine izjeme bi morale biti sprejem novih 
članic v EU in spremembe temeljnih načel EU, opredeljenih v členu 2 Lizbonske 
pogodbe ter Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. 
 
To bo utrdilo položaj EU v svetu in ji omogočilo enotno nastopanje nasproti 
tretjim državam, obenem pa pospešilo njen odziv na splošno ter zlasti v kriznih 
razmerah. 
 

22.  Priporočamo, naj Evropska unija okrepi možnost sankcioniranja držav članic, 
vlad, subjektov, skupin ali organizacij, pa tudi posameznikov, ki ne delujejo 
skladno s temeljnimi načeli, sporazumi in zakonodajo. Nujno je, da poskrbimo, 
da se že sprejete sankcije začnejo hitro izvajati in zakonsko izvrševati. Sankcije 
proti tretjim državam bi morale biti sorazmerne glede na dejanje, ki jih je 
sprožilo, hkrati pa bi morale biti učinkovite in uporabljene pravočasno. 
 
Da bi bila EU verodostojna in zanesljiva, mora proti tistim, ki kršijo njena načela, 
uvesti sankcije. Te je treba izvajati in preverjati brez oklevanja in aktivno. 
 
Tematsko podpodročje 3.3.: Sosednje države in širitev 
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23.  Priporočamo, naj Evropska unija dodeli poseben proračun za razvoj 
izobraževalnih programov o delovanju EU in njenih vrednotah. Nato bi bilo 
treba državam članicam predlagati, da jih vključijo v svoje osnovnošolske, 
srednješolske in univerzitetne učne načrte. Nadalje bi lahko ponudili poseben 
tečaj o EU in njenem delovanju tistim dijakom in študentom, ki se želijo 
izobraževati v drugi državi EU v okviru programa Erasmus+. Tisti, ki bi izbrali ta 
tečaj, bi imeli prednost pri dodeljevanju v omenjene programe Erasmus+. 
 
To priporočamo, da bi se okrepil občutek pripadnosti EU. S tem se bodo 
državljani lažje identificirali z EU in sprejeli njene vrednote. Poleg tega bo postalo 
bolj transparentno delovanje EU, zakaj je dobro biti del nje, okrepil pa se bo tudi 
boj proti protievropskim gibanjem. To bi pripomoglo k odvračanju držav članic, 
da bi zapustile EU. 
 

24.  Priporočamo, naj EU v odnosih z drugimi državami v večji meri izkoristi svojo 
politično in gospodarsko težo, da bi preprečila dvostranske gospodarske, 
politične in socialne pritiske na nekatere države članice. 
 
To priporočamo iz treh razlogov: kot prvo bi to okrepilo občutek enotnosti 
znotraj EU. Enostranski odziv bi nadalje zagotovil jasen, močen in hiter odgovor 
ter tako onemogočil poskuse drugih držav, da bi ustrahovale ali izvajale 
represivno politiko proti državam članicam EU. Nazadnje pa bi se s tem okrepila 
varnost EU in zagotovilo bi se, da nobena država članica ne bi bila zapostavljena 
ali prezrta. Dvostranski odzivi delijo EU, kar je šibka točka, ki jo tretje države 
uporabijo proti nam. 
 

25.  Evropski uniji priporočamo, naj izboljša svojo medijsko strategijo. EU bi 
morala krepiti svojo prepoznavnost v družbenih medijih in aktivno oglaševati 
svoje vsebine. Nadalje bi morala še naprej vsako leto organizirati tudi 
konference, kot je Konferenca o prihodnosti Evrope, ki bi se jih ljudje osebno 
udeleževali. Poleg tega priporočamo, naj EU še bolj spodbuja inovativnost s 
podpiranjem dostopne evropske platforme za družbene medije. 
 
To priporočamo, ker bi lahko na ta način dosegli mlade in obenem z zanimivejšim 
in učinkovitejšim orodjem komuniciranja spodbudili večje zanimanje in 
vključevanje evropskih državljanov. Dogodki, kot je Konferenca o prihodnosti 
Evrope, bi morali državljanom omogočiti, da se intenzivneje vključijo v postopek 
odločanja in poskrbijo, da se njihov glas sliši. 
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26.  Priporočamo, naj se države članice dogovorijo o močni viziji in skupni 
strategiji, s katero bodo uskladile in utrdile identiteto ter enotnost EU, preden 
omogočijo pristop še drugim državam. 
 
To priporočamo, ker menimo, da je treba okrepiti EU ter utrditi odnose med 
državami članicami, preden začnemo razmišljati o vključevanju novih držav. Več 
držav, vključenih v EU, pomeni zapletenejši postopek odločanja v EU. Zato je 
pomembno, da se revidirajo postopki odločanja, kjer se uporablja načelo 
soglasja. 
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Tematsko področje 4: Migracije s človeškega vidika  
 
Tematsko podpodročje 4.1: Odpravljanje vzrokov za migracije 
 
 

27.  Priporočamo, naj Evropska unija aktivno sodeluje pri gospodarskem razvoju 
držav zunaj Evropske unije, iz katerih izhaja veliko migrantov. EU bi morala s 
pomočjo ustreznih akterjev (na primer lokalnih nevladnih organizacij, lokalnih 
politikov, delavcev na terenu, strokovnjakov itd.) iskati načine za mirno, 
učinkovito in aktivno posredovanje v državah, iz katerih emigrira veliko ljudi 
in ki so predhodno potrdile točne pogoje sodelovanja z lokalnimi oblastmi. Te 
intervencije bi morale imeti oprijemljive rezultate z merljivimi učinki. Hkrati bi 
morali biti ti oprijemljivi rezultati jasno opredeljeni, da bi državljani EU 
razumeli politiko glede razvojne pomoči, ki jo izvaja Unija. V zvezi s tem bi 
morala biti dejanja EU glede razvojne pomoči vidnejša. 
 
To priporočamo, ker mora EU kljub temu, da si že prizadeva za razvoj na 
mednarodni ravni, ta prizadevanja nadaljevati in vlagati v transparentnost in 
prepoznavnost svoje politike in dejanj. 
 

28.  Priporočamo skupen evropski delovni okvir, s čimer bi se uskladili delovni 
pogoji po vsej Uniji (npr. minimalna plača, delovni čas itd.). EU bi si morala 
prizadevati, da ustvari skupne standarde glede dela, da bi preprečila migracije 
državljanov, ki zapustijo svojo državo izvora v iskanju boljših delovnih pogojev. 
Kot del teh standardov bi morala EU utrditi vlogo sindikatov na nadnacionalni 
ravni. S tem bi EU obravnavala notranje ekonomske migracije (migracije 
državljanov EU) kot kritično vprašanje.  
 
To priporočamo, ker smo ugotovili, da so številni državljani EU ekonomski 
migranti zaradi razlik v delovnih pogojih med državami članicami. To vodi do 
bega možganov v državah, kar bi bilo treba preprečiti, da bi države članice lahko 
ohranile svoje talente in delovno silo. Čeprav podpiramo prosti pretok 
državljanov, menimo, da je razlog za migracije državljanov Unije med državami 
članicami, kadar so neprostovoljne, ekonomski. Zato je pomembno, da se 
vzpostavi skupen delovni okvir.  
 
 
Tematsko podpodročje 4.2: Človeški vidiki  
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29.  Priporočamo izvajanje skupne in kolektivne migracijske politike v EU na 
osnovi načela solidarnosti. Osredotočiti se želimo na vprašanje beguncev. 
Skupen postopek v vseh državah članicah Unije bi moral temeljiti na dobri 
praksi in običajih, ki so se izkazali za učinkovite v vseh državah Unije. Ta 
postopek bi moral biti proaktiven in bi ga morali aktivno izvajati tako 
nacionalni organi kot administracija EU.  
 
 
Vprašanje beguncev zadeva vse države v EU. Trenutno so prakse po državah 
preveč različne, kar ima negativne posledice tako za begunce kot za državljane 
Unije. Zato je potreben usklajen in stalen pristop. 
 

30.  Priporočamo, naj si EU intenzivneje prizadeva, da bi svoje državljane 
obveščala in izobraževala o temah, povezanih z migracijami. Ta cilj bi bilo treba 
doseči z izobraževanjem otrok na temo migracij in integracije, kar bi bilo treba 
začeti izvajati čim prej – že v začetku osnovne šole. Če to zgodnje izobraževanje 
združimo z aktivnostmi nevladnih organizacij in mladinskih organizacij ter 
široko zastavljenimi medijskimi kampanjami, bi lahko ta cilj v celoti dosegli. 
Poleg tega bi bilo treba uporabiti številne komunikacijske kanale, od letakov 
do televizije in družbenih medijev. 
 
Pomembno je, da ljudem pokažemo, da imajo lahko migracije tudi veliko 
pozitivnih vidikov, kot je dodatna delovna sila. Želimo poudariti pomen 
ozaveščanja o obeh procesih, tako da bi ljudje razumeli razloge za migracije in 
njihove posledice, s čimer bi se odpravila stigmatizacija, ki izhaja iz dejstva, da se 
nekoga dojema kot migranta.  
 
Podpodročje 4.3: Integracija  
 

31.  Priporočamo, naj se Direktiva 2013/33/EU o standardih za sprejem prosilcev 
za mednarodno zaščito v državah članicah zamenja s obvezno uredbo EU, ki bo 
enotno veljala v vseh državah članicah. Prednostna naloga bi morala biti 
izboljšanje sprejemnih centrov in bivališč. Priporočamo, naj se ustvari poseben 
nadzorni organ EU za izvajanje uredbe.  
 
Ker se obstoječa direktiva ne izvaja na enoten način v vseh državah članicah. 
Izogniti se je treba razmeram, kakršne so bile v begunskem taborišču Moria. Zato 
je treba priporočeno uredbo izvajati in imeti mora obvezne sankcije. Nadzorni 
organ pa mora biti močan in zanesljiv. 
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32.  Priporočamo, naj EU zagotovi, da bo vsak prosilec za azil in begunec med 
postopkom urejanja bivanja obiskoval jezikovne in integracijske tečaje. Tečaji 
bi morali biti obvezni in brezplačni, vključevati pa bi morali osebno pomoč pri 
začetni integraciji. Začeti bi se morali v dveh tednih po oddaji vloge za bivanje. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi mehanizme spodbud in sankcij.  
 
Učenje jezika in razumevanje kulture, zgodovine in etike države prihoda je 
ključen korak do integracije. Dolgotrajno čakanje na začetni proces integracije 
negativno vpliva na socialno asimilacijo migrantov. Mehanizmi sankcioniranja 
lahko pomagajo ugotoviti pripravljenost migrantov, da se integrirajo. 
 
 
Tematsko področje 5: Odgovornost in solidarnost v vsej EU 
 
Tematsko podpodročje 5.1.: Porazdeljevanje migracij  
 
 

33.  Priporočamo, naj se dublinski sistem zamenja s pravno zavezujočo 
mednarodno pogodbo, ki bo zagotovila pravično, uravnoteženo in sorazmerno 
porazdelitev prosilcev za azil v EU na podlagi solidarnosti in pravičnosti. 
Trenutno morajo begunci svoje prošnje za azil vložiti v državi članici, v katero 
najprej prispejo. Ta sistemski prehod bi moral biti čim hitrejši. Predlog 
Evropske komisije za nov pakt EU o migracijah in azilu iz leta 2020 je dober 
začetek in bi ga bilo treba pretvoriti v pravno obliko, saj vsebuje kvote za 
porazdelitev beguncev med države članice EU. 
 
To priporočamo, ker trenutni dublinski sistem ne spoštuje načela solidarnosti in 
pravičnosti. Veliko breme nalaga državam na meji EU, kjer večina prosilcev za 
azil najprej vstopi na ozemlje EU. Odgovornost za upravljanje pritoka beguncev 
v EU morajo prevzeti vse države članice. EU je skupnost s skupnimi vrednotami 
in bi morala ravnati v skladu z njimi.  
 

34.  Priporočamo, naj EU podporo državam članicam EU za obdelavo prošenj za 
azil zagotavlja hitreje in v skladu s skupnimi standardi. Poleg tega je treba 
beguncem zagotoviti humanitarna bivališča. Da bi razbremenili države 
prihoda, priporočamo, naj se begunce znotraj EU hitro in učinkovito premesti 
takoj po prihodu v EU, tako da se njihova prošnja za azil obdela že drugje v EU. 
V ta namen je potrebna finančna podpora EU ter organizacijska podpora 
Agencije EU za azil. Osebe, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, je treba na 
učinkovit način poslati v njihovo matično državo – če velja za varno. 
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To priporočamo, ker postopki za pridobitev azila trenutno trajajo predolgo in se 
lahko med državami članicami razlikujejo. S pospešitvijo postopka obravnave 
prošnje za azil bi begunci manj časa čakali na dokončno odločitev glede 
njihovega azila v začasnih nastanitvenih centrih. Sprejete prosilce za azil je 
mogoče hitreje integrirati v njihovo ciljno državo. 
 

35.  Priporočamo močno finančno, logistično in operativno podporo EU pri 
upravljanju prvega sprejema, ki vodi bodisi do integracije bodisi do vrnitve 
migrantov brez urejenega statusa v domovino. Ta podpora bo koristila mejnim 
državam EU, ki nosijo vse breme prihoda migrantov. 
 
Priporočamo močno podporo, ker nekatere mejne države EU zaradi svoje 
geografske lege nosijo največje breme zaradi prihoda migrantov. 
 

36.  Priporočamo, naj se za lažje koordiniranje in upravljanje porazdelitve 
prosilcev za azil med državami članicami EU povečajo pooblastila Agencije EU 
za azil, da se bo dosegla pravična porazdelitev. Pravična porazdelitev zahteva 
upoštevanje potreb prosilcev za azil ter logističnih in ekonomskih kapacitet 
držav članic EU ter njihove potrebe na trgu dela. 
 
To priporočamo, ker bi centralizirano koordiniranje in upravljanje porazdelitve 
prosilcev za azil, ki bi ga tako države članice kot njihovi državljani šteli za 
pravičnega, preprečeval kaotične situacije in družbene napetosti ter obenem 
prispeva k večji solidarnosti med državami članicami EU. 
Tematsko podpodročje 5.2: Skupni pristop k azilu 
 
 

37.  Priporočamo, naj se za obdelavo prošenj za azil in odločanje o njih za vso 
Evropsko unijo na podlagi enotnih standardov bodisi ustvari krovna institucija 
EU bodisi naj se okrepi Agencija EU za azil. Odgovorna bi morala biti tudi za 
pravično porazdelitev beguncev. Ta institucija bi morala določiti tudi, katere 
države izvora so varne in katere niso, prav tako bi morala biti odgovorna za 
vračanje zavrnjenih prosilcev za azil v domovino.  
 
To priporočamo, ker v sedanji azilni politiki vladajo nejasne pristojnosti in različni 
standardi med državami članicami EU. To vodi v nedosledno obravnavo azilnih 
postopkov po vsej EU. Poleg tega ima Agencija EU za azil trenutno samo 
„mehko“ moč. Državam članicam lahko glede vprašanj v zvezi z azilom zgolj 
svetuje.  
 

38.  Priporočamo takojšnjo ustanovitev posebnih azilnih centrov za mladoletnike 
brez spremstva v vseh državah članicah EU. To bi bilo treba storiti, da bi 
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mladoletnike čim prej namestili in zanje poskrbeli v skladu z njihovimi 
specifičnimi potrebami.  
 
To priporočamo, ker: 
1) obstaja velika verjetnost, da so številni mladoletniki travmatizirani (prihajajo 
s konfliktnih območij); 
2) imajo različni otroci različne potrebe (glede na starost, zdravje itd.); 
3) bi uresničitev tega priporočila zagotovila, da bi ranljivi in travmatizirani 
mladoletniki čim hitreje prejeli vso potrebno skrb; 
4) so mladoletniki bodoči evropski državljani in bi verjetno pozitivno prispevali k 
prihodnosti Evrope, če bi z njimi ustrezno ravnali. 
 

39.  Priporočamo ustanovitev skupnega in transparentnega sistema za pospešeno 
obravnavanje prošenj za azil. Ta sistem bi moral določiti minimalne standarde 
in se enako uporabljati v vseh državah članicah. 
 
To priporočamo, ker: 
1) če bi se ta priporočila uresničila, bi vodila do hitrejšega in bolj transparentnega 
obravnavanja prošenj za azil; 
2) če se postopek obravnave prošnje za azil ne bi pospešil, bi to vodilo do 
nezakonitosti in kriminala; 
3) bi minimalni standardi, kot jih predlagamo v priporočilu, morali zajemati 
upoštevanje človekovih pravic, zdravstvenih in izobraževalnih potreb prosilcev 
za azil; 
4) bi uresničitev tega priporočila pomenila dostop do zaposlitve in 
samozadostnosti, kar bi pozitivno prispevalo k družbi Evropske unije. Ureditev 
zaposlitvenega statusa preprečuje zlorabe prosilcev za azil v delovnem okolju. 
To bi lahko za uspešnejšo integracijo vseh udeleženih prineslo le koristi; 
5) daljše bivanje v azilnih centrih negativno vpliva na duševno zdravje in splošno 
dobrobit nastanjenih ljudi. 
 

40.  Močno priporočamo popolno revizijo vseh sporazumov in zakonodaje, ki 
urejajo azil in priseljevanje v Evropi. Nadalje priporočamo, naj se uporabi 
vseevropski pristop. 
 
To priporočamo, ker: 
1) so vsi trenutni dogovori neizvedljivi, nepraktični in ne ustrezajo svojemu 
namenu že od leta 2015 vse do danes; 
2) bi EU morala biti prva „agencija“, ki upravlja vse druge agencije in nevladne 
organizacije, ki se neposredno ukvarjajo z azilnimi vprašanji;  
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3) so prizadete države članice pri reševanju te problematike v največji meri 
prepuščene same sebi. Odnos „à la carte“ nekaterih držav članic slabo vpliva na 
enotnost EU; 
4) bi nova ciljno usmerjena zakonodaja prosilcem za azil omogočila boljšo 
prihodnost in vodila do enotnejše Evrope; 
5) zaradi vrzeli v trenutni zakonodaji naraščajo spori in nesoglasja po vsej Evropi, 
povečuje pa se tudi nestrpnost evropskih državljanov do migrantov; 
6) bi strožja in ustrezna zakonodaja zmanjšala število kaznivih dejanj in zlorab 
sedanjega azilnega sistema. 
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Priloga: DRUGA PRIPOROČILA, KI JIH JE FORUM OBRAVNAVAL, A NISO BILA 
SPREJETA 
 
 
Tematsko področje 1: Zanašanje nase in stabilnost  
 
Tematsko podpodročje 1.1: Avtonomija EU 
 
 
Če države v razvoju zaprosijo za to, priporočamo intervencijske programe za 
gospodarski razvoj na podlagi partnerstev, prilagojenih potrebam posamezne 
države, oziroma trgovinske dogovore po vnaprejšnjem preverjanju njihovega 
ekonomskega potenciala ter nato z nudenjem ekonomske podpore ter 
zagotovitvijo strokovnega usposabljanja. 

To priporočamo, ker vodi do razvoja industrijske neodvisnosti in ustvarjanja 
delovnih mest, kar izboljša splošne razmere/stanje glede migracij. Vodi lahko 
tudi do boljših trgovinskih sporazumov v državah v razvoju. 
 
 

Tematsko področje2: EU kot mednarodna partnerica  
 
Tematsko podpodročje 2.1: Trgovina in odnosi z etičnega vidika 
 
 
Priporočamo, naj EU vključi predpise, ki bodo podjetja obvezovala, da 
nadzorujejo svojo dobavno verigo z rednim zagotavljanjem popolnih 
(revizijskih) poročil, in bodo določali pogoje, ki bodo nagrajevali in omejevali 
uvoz v skladu z etičnimi merili. Podjetje bi moralo, odvisno od svoje velikosti, 
zagotoviti poročilo notranje in/ali zunanje revizije.  
 
To priporočamo, da bi s spremljanjem dejavnosti podjetij v dobavni verigi v 
različnih državah razširili etični vidik pri trgovanju z EU in spodbudili podjetja k 
ravnanju v skladu z etičnimi merili, kot so uporaba nevarnih proizvodov, pravice 
delavcev in pogoji pri delu, morebitna uporaba dela otrok ter varovanje okolja. 
To priporočilo ne bi veljalo za spletne proizvode, ki jih potrošnik kupi 
neposredno. 
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Tematsko področje 3: Močna EU v mirnem svetu 
 
Tematsko podpodročje 3.1: Varnost in obramba 
 
 
Priporočamo, naj se sedanja evropska varnostna arhitektura prenovi kot 
učinkovitejša in zmogljivejša nadnacionalna struktura. Končni rezultat bo 
ustanovitev „skupnih oboroženih sil Evropske unije“. Ta razvoj bi moral 
vključevati postopno vključevanje in poznejše preoblikovanje nacionalnih 
oboroženih sil. Takšno poenotenje vojaških kapacitet in zmogljivosti po vsej 
Evropski uniji bi spodbujalo tudi trajno evropsko integracijo. Ustanovitev 
„skupnih oboroženih sil Evropske unije“ bi zahtevala nov sporazum o 
sodelovanju z Natom in neevropskimi državami članicami Nata. 
 
Po tem priporočilu pričakujemo, da bodo vojaške strukture v Evropski uniji 
stroškovno učinkovitejše in se bodo zmožne odzivati in delovati, kjer bo 
potrebno. Posledica tega celostnega pristopa bi bil boljši položaj Evropske unije 
za odločno in usklajeno ukrepanje v kritičnih situacijah. 
 
 
Tematsko področje 4: Migracije s človeškega vidika  
 
Tematsko podpodročje 4.1: Odpravljanje vzrokov za migracije 
 
 
Priporočamo, naj EU pripravi protokol za ukrepanje glede prihajajoče 
begunske krize, ki bo nastopila zaradi podnebne krize. V okviru tega protokola 
mora EU razširiti opredelitev pojmov begunec in prosilec za azil, da bosta 
obsežna in bosta vključevala ljudi, ki jih bodo prizadele podnebne spremembe. 
Ker se veliko migrantov ne bo moglo vrniti v svojo domovino, saj ne bo več 
primerna za bivanje, bi bilo treba v drugem delu protokola zagotoviti, da 
institucije poiščejo nove možnosti za uporabo območij, ki jih bodo prizadele 
podnebne spremembe, in tako pomagajo migrantom, ki bodo ta območja 
zapustili. Poplavljena območja bi na primer lahko izkoristili za postavitev 
vetrnih elektrarn. 
 
 
 
To priporočamo, ker smo za podnebno krizo odgovorni vsi. Zato tudi vsi nosimo 
odgovornost za tiste, ki so najbolj prizadeti. Čeprav nimamo niti napovedi niti 
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konkretnih podatkov o bodočih podnebnih beguncih, so podnebne spremembe 
nekaj, kar bo zagotovo prizadelo na milijone človeških življenj. 

 
 

Tematsko podpodročje 4.2: Človeški vidiki 
 
 
Priporočamo takojšnjo organizirano okrepitev in financiranje zakonitih 
humanitarnih poti in prevoznih sredstev za begunce s kriznih območij. 
Vzpostaviti je treba poseben sistem varnih evropskih cest, ki ga bo urejal 
poseben organ, ustanovljen posebej za ta namen. Ta agencija, ustanovljena z 
zakonodajnim postopkom, bi imela posebne pristojnosti, zapisane v svojem 
poslovniku.  
 
 
 
Trgovina z ljudmi in tihotapljenje migrantov sta resni vprašanji, ki ju je treba 
obravnavati. Naše priporočilo bi zagotovo vodilo k zmanjšanju teh težav.  
 
 
Podpodročje 4.3: Integracija 
 
 
Priporočamo uvedbo evropske direktive, ki bi zagotovila, da nobeno 
življenjsko območje v nobeni državi članici ne more imeti več kot 30 odstotkov 
prebivalcev iz tretjih držav. Ta cilj je treba doseči do leta 2030, države članice 
EU pa morajo prejeti podporo za njegovo izvajanje. 
 
To priporočamo, ker bo enakomernejša geografska porazdelitev omogočila, da 
bo lokalno prebivalstvo bolje sprejemalo migrante, kar bi izboljšalo integracijo. 
Navdih za ta odstotek je bil nov politični dogovor na Danskem.  
 


