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Konferensen om Europas framtid 
Den europeiska medborgarpanelen 4: 

”EU i världen/migration”  
 
REKOMMENDATIONER SOM ANTAGITS AV PANELEN (SOM SKA LÄGGAS FRAM 
I KAMMAREN) 
 
 
Arbetsområde 1 Självständighet och stabilitet  
 
Underområde 1.1 EU:s självständighet  
 
 

1. Vi rekommenderar att strategiska produkter från europeisk tillverkning 
(såsom jordbruksprodukter, halvledare, medicinska produkter, innovativ 
digital teknik och miljöteknik) bör främjas med större kraft och få ekonomiskt 
stöd för att se till att de är tillgängliga och överkomliga för europeiska 
konsumenter samt för att i största möjliga utsträckning minska beroendet av 
länder utanför Europa. Detta stöd skulle kunna omfatta strukturella och 
regionala åtgärder, stöd för att behålla industrier och leveranskedjor inom EU, 
skattelättnader, subventioner, en aktiv politik för små och medelstora företag 
samt utbildningsprogram för att behålla tillhörande kompetens och 
arbetstillfällen i Europa. En aktiv industripolitik bör dock vara selektiv och 
inriktad på innovativa produkter eller produkter som är relevanta för att 
trygga grundläggande behov och tjänster. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU har gjort sig alltför beroende av länder 
utanför Europa på nyckelområden där det skulle kunna uppstå diplomatiska 
konflikter, med brist på grundläggande eller strategiskt relevanta produkter eller 
tjänster som följd. Eftersom produktionskostnaderna i EU ofta är högre än i 
andra delar av världen kommer ett mer aktivt främjande av och stöd för dessa 
produkter att göra det möjligt för och uppmuntra européer att köpa 
konkurrenskraftiga europeiska produkter. Det kommer också att stärka den 
europeiska konkurrenskraften och behålla framtidsorienterade industrier och 
arbetstillfällen i Europa. En starkare regionalisering av produktionen kommer 
också att minska transportkostnader och miljöskador. 
 

2. Vi rekommenderar att EU minskar sitt beroende av olje- och gasimporter. 
Detta bör göras genom aktivt stöd till projekt för kollektivtrafik och 
energieffektivitet, ett europeiskt nät för höghastighetståg för passagerar- och 
godstrafik, utbyggnad av ren och förnybar energi (särskilt inom sol- och 
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vindkraft) och alternativ teknik (såsom vätgas eller avfallsenergi). EU bör också 
främja en kulturförändring med mindre individuell bilkörning och mer 
kollektivtrafik, elbildelning och cykeltrafik. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det främjar både ett självständigt Europa 
som är mindre beroende av länder utanför EU och de ambitiösa klimat- och 
koldioxidminskningsmålen. Det kommer också att göra det möjligt för EU att bli 
en kraftfull aktör inom framtidsorienterad teknik, stärka sin ekonomi och skapa 
arbetstillfällen. 
 

3. Vi rekommenderar att en lag antas på EU-nivå för att säkerställa att alla EU:s 
produktions- och distributionsprocesser och de varor som importeras 
uppfyller kvalitetsmässiga, etiska och hållbara standarder samt alla EU:s 
tillämpliga människorättsstandarder, och att produkter som efterlever denna 
lag erbjuds certifiering. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det hjälper både konsumenter och 
näringsidkare att enkelt få tillgång till information om de produkter som de 
köper/handlar med. Detta uppnås genom kontroller av certifieringssystemet. 
Certifiering bidrar också till att minska klyftan mellan billiga och dyra produkter 
som finns tillgängliga på marknaden. De billiga produkterna kommer inte att 
uppfylla kraven och kan därför inte kunna anses vara av god kvalitet. Särskilda 
krav för att erhålla denna certifiering skulle skydda miljön, spara resurser och 
främja ansvarsfull konsumtion. 
 

4. Vi rekommenderar att ett EU-omfattande program genomförs för att stödja 
små lokala producenter i strategiska sektorer i alla medlemsstater. Dessa 
producenter skulle erhålla fortbildning, ekonomiskt stöd genom subventioner 
och uppmuntras att tillverka (där råvaror finns tillgängliga i EU) fler varor som 
uppfyller kraven, på importens bekostnad. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU genom att stödja EU-baserade 
producenter i strategiska sektorer kan bli ekonomiskt oberoende inom dessa 
sektorer. Detta skulle bidra till att stärka hela produktionsprocessen och därmed 
främja innovation, vilket skulle leda till en mer hållbar produktion av råvaror i 
EU, minska transportkostnaderna och bidra till att skydda miljön. 
 

5. Vi rekommenderar att man förbättrar genomförandet av de mänskliga 
rättigheterna på EU-nivå genom följande åtgärder: Öka medvetenheten i 
länder som i erforderlig utsträckning inte följer Europakonventionen 
(Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
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grundläggande friheterna) eller konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. Strikt kontroll, samordnad av 
EU och resultattavlan för rättskipningen i EU, av i vilken utsträckning de 
mänskliga rättigheterna respekteras av medlemsstaterna samt ett starkt 
verkställande av efterlevnaden genom olika typer av sanktioner. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom medlemsstaterna redan har enats om de 
mänskliga rättigheterna när de ratificerade Europeiska konventionen om skydd 
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och därför är 
det nu nödvändigt att öka acceptansen i varje enskild stat för att se till att de 
mänskliga rättigheterna är välkända och aktivt tillämpas i dessa medlemsstater. 
 

6. Vi rekommenderar en översyn och en intensiv kommunikationskampanj på 
tväreuropeisk nivå för att Eures (europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar), EU:s migrationsportal och EU:s verktyg för kartläggning 
av kompetensen hos personer från länder utanför EU ska bli mer välkända av 
europeiska medborgare och oftare användas av EU-företag när de annonserar 
och offentliggör lediga tjänster. 
 
Vi rekommenderar att inte skapa en ny onlineplattform för annonsering av jobb 
för europeiska ungdomar. Det finns redan tillräckligt med sådana initiativ på EU-
nivå. Vi anser att en förbättring av det som redan finns är nyckeln till att främja 
den befintliga arbetskraften och sysselsättningsmöjligheterna på EU-nivå. 
 

Underområde 1.2 Gränser  
 
 

7. Vi rekommenderar att det inrättas ett system för arbetskraftsinvandring till EU 
som bygger på de verkliga behoven på de europeiska arbetsmarknaderna. Det 
bör finnas ett enhetligt system för erkännande av yrkesmässiga och 
akademiska examina från länder utanför och inom EU. Det bör finnas 
erbjudanden om yrkeskvalifikationer samt möjlighet till kulturell och språklig 
integration för högkvalificerade migranter. Asylsökande med relevanta 
kvalifikationer bör ges tillträde till arbetsmarknaden. Det bör finnas ett 
integrerat organ där det europeiska samarbetsnätverket för 
arbetsförmedlingar skulle kunna utgöra grunden. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU behöver kvalificerad arbetskraft på vissa 
områden som inte helt kan täckas internt. För närvarande finns det inte 
tillräckligt med gångbara sätt att ansöka om arbetstillstånd i EU. Ett europeiskt 
system för erkännande av yrkesmässiga och akademiska examina kommer att 
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göra det lättare att tillgodose dessa behov och möjliggöra en mer förenklad 
arbetskraftsmigration inom och från länder utanför EU. Sysselsättningsluckor 
skulle kunna fyllas mer effektivt och okontrollerad migration hanteras på ett 
bättre sätt. Att öppna upp systemet för arbetskraftsinvandring för asylsökande 
skulle kunna bidra till att påskynda deras integration i EU:s ekonomier och 
samhällen. 
 

8. Vi rekommenderar att EU utvidgar sin lagstiftning för att ge Frontex mer makt 
och självständighet. Detta gör det möjligt för dem att ingripa i alla 
medlemsstater så att de kan garantera skyddet av alla EU:s yttre gränser. EU 
bör dock anordna förfaranderevisioner av Frontex, eftersom det behövs full 
insyn i hur Frontex fungerar för att undvika alla typer av missbruk. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser det vara oacceptabelt att Frontex 
kan nekas tillträde till gränserna, särskilt i situationer då de mänskliga 
rättigheterna kränks. Vi vill se till att Frontex verkställer EU-lagstiftningen. Även 
Frontex måste kontrolleras och regleras för att förhindra olämpligt agerande 
inom organisationen.  
 

9. Vi rekommenderar att EU, särskilt när det gäller ekonomiska migranter, skapar 
möjlighet att kontrollera medborgare (avseende dokumenterade färdigheter, 
bakgrund osv.) i avreselandet. Detta bör göras för att avgöra vem som är 
berättigad att komma och arbeta i EU, med utgångspunkt i värdlandets 
ekonomiska behov/lediga arbetstillfällen. Dessa kriterier måste vara 
offentliga och tillgängliga för alla. Det kan genomföras genom att skapa en 
Europeisk byrå för invandring (online).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom människor på så sätt slipper att passera 
gränsen illegalt. Det skulle leda till ett reglerat flöde av människor som kommer 
in i EU, vilket resulterar i ett minskat tryck vid gränserna. Samtidigt gör detta det 
lättare att tillsätta lediga tjänster i värdländerna. 
 

10. Vi rekommenderar att EU ser till att välkomstpolicyn och 
mottagningsanläggningarna vid varje gräns är desamma, respekterar de 
mänskliga rättigheterna och garanterar säkerheten och hälsan för alla 
migranter (till exempel gravida kvinnor och barn).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi värdesätter en rättvis och jämlik 
behandling av migranter vid alla gränser. Vi vill förhindra att migranter stannar 
för länge vid gränserna och att medlemsstaterna överväldigas av inflödet av 
migranter. Medlemsstaterna måste alla vara väl rustade för att välkomna dem.  
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Arbetsområde 2: EU som internationell partner  
 
Underområde 2.1 Handel och relationer ur ett etiskt perspektiv 
 
 

11. Vi rekommenderar EU att tillämpar restriktioner för import av produkter från 
länder som tillåter barnarbete. Detta bör göras genom en svart lista över 
företag som regelbundet uppdateras för att spegla aktuella förhållanden. Vi 
rekommenderar också att barn som lämnar arbetskraften gradvis får tillgång 
till skolundervisning och att konsumenters medvetenhet om barnarbete stärks 
genom information från officiella EU-kanaler, t.ex. kampanjer och berättelser. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi erkänner sambandet mellan bristen på 
tillgång till skolundervisning och barnarbete. Med denna rekommendation vill vi 
öka konsumenters medvetenhet och minska efterfrågan på produkter som 
tillverkas genom barnarbete, så att det så småningom kan avskaffas.  
 
 

12. Vi rekommenderar att EU upprättar partnerskap med utvecklingsländer, 
bidrar till deras infrastruktur och delar med sig av sin kompetens i utbyte mot 
ömsesidigt fördelaktiga handelsavtal för att hjälpa dem i omställningen till 
gröna energikällor. 
 
Vi rekommenderar detta för att underlätta omställningen till förnybara 
energikällor i utvecklingsländer genom handelspartnerskap och diplomatiska 
avtal. Detta skulle skapa goda långsiktiga förbindelser mellan EU och 
utvecklingsländerna, och det skulle bidra till kampen mot klimatförändringarna. 
 
 

13. Vi rekommenderar att EU inför obligatorisk märkning med miljöpoäng på 
framsidan av alla produkter som kan köpas av vanliga konsumenter. 
Miljöpoängen skulle beräknas utifrån utsläpp från produktion och transport 
samt skadligt innehåll, baserat på en förteckning över farliga produkter. 
Miljöpoängen bör handhas och övervakas av en EU-myndighet. 
 
Vi rekommenderar detta för att EU:s konsumenter ska bli mer medvetna om 
miljöavtrycket från de produkter de köper. Miljöpoängen skulle bygga på en EU-
omfattande graderingsmetod som enkelt visar hur miljövänlig en produkt är. 
Miljöpoängen bör innehålla en QR-kod på baksidan av produkten som ger 
tillgång till ytterligare information om dess miljöavtryck.  
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Underområde 2.2. Internationella klimatåtgärder 
 
 

14. Vi rekommenderar att EU antar en strategi för att bli mer oberoende i sin 
energiproduktion. Ett EU-organ bestående av de befintliga europeiska 
energiinstitutionerna bör samordna utvecklingen av förnybar energi utifrån 
medlemsstaternas behov, kapacitet och resurser, samtidigt som deras 
suveränitet respekteras. Institutionerna skulle främja kunskapsutbyte 
sinsemellan för att genomföra denna strategi. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det nuvarande beroendet gör oss sårbara i 
lägen då det råder politiska spänningar med länder som vi importerar från. Detta 
är något vi ser hända under den nuvarande elkrisen. Samordningen bör dock 
respektera varje lands suveränitet. 
 

15. Vi rekommenderar striktare miljönormer för export av avfall inom och utanför 
EU och strängare kontroller och sanktioner för att stoppa olaglig export. EU 
bör i högre grad uppmuntra medlemsstaterna att återvinna sitt eget avfall och 
använda det för energiproduktion. 
 
Vi rekommenderar detta för att förhindra miljöskador när vissa länder gör sig av 
med sitt avfall på andra länders bekostnad, särskilt när detta sker utan att 
miljönormerna följs. 
 

16. Vi rekommenderar EU att uppmuntra den pågående miljöomställningen på ett 
kraftfullare sätt genom att sätta upp ett mål om att eliminera förorenande 
förpackningar. Detta skulle bland annat innebära att främja färre 
förpackningar eller mer miljövänliga förpackningar. Hjälp och justeringar bör 
tillhandahållas för att säkerställa att mindre företag kan anpassa sig. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi måste minska användningen av 
naturresurser, särskilt råvaror från länder utanför EU. Vi måste också minska den 
skada som europeiska medborgare orsakar vår planet och dess klimat. Ökat stöd 
till små företag är avgörande för att se till att de kan anpassa sig utan att behöva 
höja sina priser. 
 

17. Vi rekommenderar att länderna i EU tillsammans tar frågan om kärnkraft på 
större allvar. Det bör finnas ett närmare samarbete kring bedömningen av 
användningen av kärnkraft och dess roll i den omställning till förnybar energi 
som EU måste få till stånd. 
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Vi rekommenderar detta eftersom kärnkraftsfrågan inte kan lösas av ett enskilt 
land. Det finns för närvarande över hundra reaktorer i hälften av 
medlemsstaterna, och fler håller på att byggas. Eftersom vi delar ett gemensamt 
elnät gynnar den koldioxidsnåla el som dessa kärnkraftverk producerar alla 
européer och ökar vår kontinents energioberoende. Dessutom skulle exponerat 
kärnavfall eller en olycka påverka flera länder. Oavsett om man beslutar att 
använda kärnkraft eller inte bör Europas medborgare diskutera frågan 
tillsammans och bygga mer konvergerande strategier samtidigt som varje 
medlemsstats nationella suveränitet respekteras. 
 
 
Underområde 2.3 Främjande av europeiska värderingar 
 
 

18. EU bör komma närmare medborgarna. Vi rekommenderar EU att upprätta och 
stärka förbindelser med medborgare och lokala institutioner, såsom lokala 
myndigheter, skolor och kommuner. Detta bör göras för att stärka 
öppenheten, nå medborgarna och på ett bättre sätt kommunicera om 
konkreta EU-initiativ och allmän EU-information med dem.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom den nuvarande EU-informationen inte är 
tillräckligt tillgänglig för alla grupper i samhället och inte når vanliga 
medborgare. Den är ofta tråkig, svår att förstå och oanvändarvänlig. Detta måste 
ändras om medborgarna ska få en tydlig idé om EU:s funktion och åtgärder. För 
att väcka intresse måste EU-information vara lättare att hitta, motiverande, 
spännande och skriven på ett vardagligt språk. Vi föreslår följande: Skolbesök 
från EU-politiker, radio, poddsändningar, direktpost, press, busskampanjer, 
sociala medier, lokala medborgarförsamlingar och inrättande av en särskild 
arbetsgrupp för att förbättra EU:s kommunikation. Dessa åtgärder kommer att 
göra det möjligt för medborgarna att få EU-information som inte filtreras genom 
nationella medier. 
 

19. Vi rekommenderar ett starkare medborgardeltagande i EU:s politik. Vi föreslår 
evenemang med direkt deltagande från medborgare, liknande konferensen 
om Europas framtid. De bör anordnas på nationell, lokal och europeisk nivå. 
EU bör tillhandahålla en sammanhängande strategi och centrala riktlinjer för 
dessa evenemang. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom sådana evenemang för deltagardemokrati 
kommer att ge korrekt information om EU och förbättra EU:s politik. 
Evenemangen bör anordnas för att främja EU:s grundläggande värderingar – 
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demokrati och medborgardeltagande. De skulle ge politikerna en möjlighet att 
visa medborgarna att de anser att det är viktigt att medborgarna är medvetna 
om aktuella evenemang och att de bör delta i utformningen av dem. 
Centraliserade riktlinjer kommer att ge de nationella och lokala konferenserna 
en enhetlig form.  
 
 

Arbetsområde 3: Ett starkt EU i en fredlig värld 
 
Underområde 3.1. Säkerhet och försvar 
 
 

20. Vi rekommenderar att en framtida ”gemensam försvarsmakt i Europeiska 
unionen” främst ska användas för självförsvarsändamål. Alla former av 
aggressiva militära insatser är uteslutna. Inom EU skulle detta innebära en 
förmåga att ge stöd under kriser, till exempel naturkatastrofer. Utanför EU:s 
gränser skulle det ge möjlighet att sätta in styrkor på territorier under 
exceptionella omständigheter och uteslutande inom ramen för ett rättsligt 
mandat från FN:s säkerhetsråd och därmed i enlighet med internationell rätt. 
 
Om denna rekommendation genomförs skulle den kunna leda till att EU 
uppfattas som en trovärdig, ansvarsfull, kraftfull och fredlig partner på den 
internationella arenan. Dess ökade kapacitet att hantera kritiska situationer 
både internt och externt förväntas därmed skydda dess grundläggande 
värderingar. 
 
 
Underområde 3.2 Beslutsfattande och EU:s utrikespolitik 
 
 

21. Vi rekommenderar att alla frågor som beslutas genom enhällighet ändras och 
istället beslutas genom kvalificerad majoritet. De enda undantagen bör vara 
antagandet av nya medlemmar till EU och ändringar av EU:s grundläggande 
principer enligt artikel 2 i Lissabonfördraget och Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna. 
 
Detta kommer att befästa EU:s ställning i världen genom att en enad front visas 
upp gentemot tredjeländer samt genom att EU:s insatser i allmänhet och i 
synnerhet i krissituationer påskyndas. 
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22. Vi rekommenderar att EU stärker sin förmåga att vidta sanktioner mot 
medlemsstater, regeringar, enheter, grupper eller organisationer samt 
individer som inte följer unionens grundläggande principer, avtal och lagar. 
Det är absolut nödvändigt att se till att de sanktioner som redan finns snabbt 
genomförs och verkställs. Sanktioner mot tredjeländer bör stå i proportion till 
det agerande som utlöste dem och vara effektiva och tillämpas i tid. 
 
För att EU ska vara trovärdigt och tillförlitligt måste sanktioner mot dem som 
bryter mot dess principer tillämpas. Sanktionerna bör kunna verkställas och 
kontrolleras på ett enkelt och aktivt sätt. 
 
Underområde 3.3. Grannländer och utvidgning 
 
 

23. Vi rekommenderar att Europeiska unionen avsätter en särskild budget för att 
utforma utbildningsprogram om EU funktionssätt och dess värderingar. 
Därefter kommer den att föreslås för de medlemsstater som skulle vilja 
integrera dessa i sina läroplaner (grundskolor, gymnasieskolor och 
universitet). Dessutom skulle en särskild kurs om EU och dess funktionssätt 
kunna erbjudas studenter som vill studera i ett annat europeiskt land genom 
Erasmusprogrammet. Studenter som väljer denna kurs skulle prioriteras vid 
platstilldelningen på dessa Erasmusprogram. 
 
Vi rekommenderar detta för att stärka känslan av tillhörighet i EU. Det kommer 
att göra det lättare medborgarna att identifiera sig med EU och sprida dess 
värderingar. Dessutom kommer det att stärka öppenheten i fråga om EU:s 
funktionssätt, fördelarna med att vara en del av EU och arbetet mot anti-
europeiska rörelser. Detta bör avskräcka medlemsstater från att lämna EU. 
 

24. Vi rekommenderar att EU i större utsträckning använder sig av sin politiska och 
ekonomiska tyngd i sina förbindelser med andra länder för att förhindra att 
vissa medlemsstater utsätts för bilaterala ekonomiska, politiska och sociala 
påtryckningar. 
 
Vi rekommenderar detta av tre skäl. För det första kommer det att stärka 
känslan av enighet inom EU. För det andra kommer ett ensidigt svar innebära 
ett tydligt, starkt och snabbt svar och förhindra att andra länder försöker 
skrämma och bedriva repressiv politik mot EU:s medlemmar. För det tredje 
kommer det att stärka unionens säkerhet och se till att inga medlemsstater 
känner sig utelämnade eller ignorerade. Tvåsidiga svar splittrar EU, och detta är 
en svaghet som tredjeländer använder mot oss. 
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25. Vi rekommenderar att EU förbättrar sin mediestrategi. Å ena sidan bör EU 
stärka sin synlighet på sociala medier och aktivt sprida sitt innehåll. Å andra 
sidan bör EU fortsätta att årligen anordna fysiska konferenser, såsom 
konferensen om Europas framtid. Dessutom rekommenderar vi att EU 
ytterligare uppmuntrar innovation genom att främja en tillgänglig europeisk 
plattform för sociala medier. 
 
Vi rekommenderar ovanstående eftersom det utöver att bidra till att nå ut till 
yngre människor också skulle skapa större intresse och engagemang bland EU-
medborgarna genom ett mer engagerande och effektivt 
kommunikationsverktyg. Evenemang som konferensen om Europas framtid bör 
göra det möjligt för medborgarna att bli mer delaktiga i beslutsprocessen och se 
till att deras röster blir hörda. 
 

26. Vi rekommenderar medlemsstaterna att enas om en kraftfull vision och en 
gemensam strategi för att harmonisera och konsolidera EU:s identitet och 
enighet innan andra länder tillåts ansluta. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser det vara nödvändigt att både stärka 
EU och befästa förbindelserna mellan medlemsstaterna innan vi överväger att 
integrera andra länder.  Ju fler stater som införlivas i EU, desto mer komplicerad 
kommer beslutsprocessen att bli. Därför är det viktigt att se över de 
beslutsförfaranden där beslut måste röstas igenom enhälligt. 
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Arbetsområde 4: Migration ur en mänsklig synvinkel  
 
Underområde 4.1 Åtgärda orsaker till migration 
 
 

27. Vi rekommenderar att EU aktivt deltar i den ekonomiska utvecklingen i länder 
utanför EU, från vilka det utgår ett stort utflöde av migranter. EU bör, med 
hjälp av relevanta organ (till exempel lokala icke-statliga organisationer, lokala 
politiker, fältarbetare, experter osv.), hitta sätt för att på ett fredligt, effektivt 
och aktivt sätt ingripa i länder med stora migrationsströmmar som tidigare har 
enats om de exakta villkoren för samarbete med lokala myndigheter. Dessa 
insatser bör uppvisa konkreta resultat med mätbara effekter. Samtidigt bör 
dessa konkreta resultat och effekter tydligt beskrivas för att EU-medborgarna 
ska förstå den politik för utvecklingsbistånd som unionen bedriver. I detta 
avseende bör EU:s program för utvecklingsbistånd bli mer synliga. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU, även om EU redan arbetar med 
internationell utveckling, måste fortsätta med detta samt arbeta för att dess 
politik och åtgärder uppvisar öppenhet och synlighet. 
 

28. Vi rekommenderar en gemensam europeisk arbetsram som harmoniserar 
arbetsvillkoren i hela unionen (t.ex. minimilön, arbetstid osv.). EU bör försöka 
skapa grundläggande gemensamma arbetsnormer för att förhindra invandring 
från medborgare som lämnar sina ursprungsländer i jakt på bättre 
arbetsvillkor. Som en del av dessa arbetsnormer bör EU stärka 
fackföreningarnas roll på transnationell nivå. På så sätt skulle EU betrakta inre 
ekonomisk migration (EU-medborgares migration) som en viktig fråga.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi har påvisat att många människor inom EU 
migrerar av ekonomiska skäl, eftersom arbetsvillkoren i EU:s medlemsstater 
skiljer sig åt. Detta leder till kompetensflykt från vissa länder, något som bör 
undvikas för att medlemsstaterna ska kunna behålla kompetens och arbetskraft. 
Även om vi stöder fri rörlighet för medborgare anser vi att EU-medborgarnas 
migration mellan EU:s medlemsstater, när den sker ofrivilligt, har ekonomiska 
orsaker. Därför är det viktigt att upprätta en gemensam arbetsram.  
 
 
Underområde 4.2. Mänskliga perspektiv  
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29. Vi rekommenderar att en gemensam och kollektiv migrationspolitik 
genomförs i EU på grundval av solidaritetsprincipen. Vi vill fokusera på det 
problem som rör flyktingar. Ett gemensamt förfarande i alla unionens 
medlemsstater bör baseras på bästa praxis och metoder som verkar ha varit 
framgångsrika i alla unionens länder. Förfarandet bör vara proaktivt och aktivt 
genomföras både av de nationella myndigheterna och av EU.  
 
 
Problemet avseende flyktingar berör alla länder i EU. För närvarande skiljer sig 
metoderna i medlemsstaterna alltför mycket åt, vilket har negativa 
konsekvenser både för flyktingar och medborgare i unionen. Därför krävs en 
sammanhängande och konsekvent strategi. 
 

30. Vi rekommenderar att EU ökar sina ansträngningar för att informera och 
utbilda medlemsstaternas medborgare om migrationsfrågor. Detta mål bör 
uppnås genom att så tidigt som möjligt, helst i början av grundskolan, ge barn 
utbildning i ämnen som migration och integration. Om vi kombinerar denna 
tidiga utbildning med icke-statliga organisationers och 
ungdomsorganisationers verksamhet samt omfattande mediekampanjer 
skulle vi kunna uppnå vårt mål fullt ut. Dessutom bör ett brett utbud av 
kommunikationskanaler användas, från broschyrer till tv och sociala medier. 
 
Det är viktigt att visa för människor att migration också har många positiva sidor, 
såsom tillskott till arbetskraften. Vi vill betona vikten av att öka medvetenheten 
om båda dessa processer så att människor förstår orsakerna till och 
konsekvenserna av migration, för att på så sätt få ett slut på den stigmatisering 
som härrör från andras uppfattning om de som migrerar som invandrare.  
 
Underområde 4.3 Integration  
 

31. Vi rekommenderar att direktiv 2013/33/EU om miniminormer för mottagande 
av asylsökande i medlemsstaterna ersätts med en obligatorisk EU-förordning, 
som ska att tillämpas enhetligt i alla medlemsstater. En prioritering bör vara 
att förbättra mottagningsanläggningar och inkvarteringar. Vi rekommenderar 
att det inrättas ett särskilt EU-övervakningsorgan för genomförandet av 
förordningen,  
 
eftersom det befintliga direktivet inte genomförs på ett enhetligt sätt i alla 
medlemsstater. Förhållanden som de som råder på flyktinglägret Moria måste 
undvikas. Därför bör den rekommenderade förordningen genomföras och 
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omfatta obligatoriska sanktioner. Övervakningsorganet bör vara kraftfullt och 
tillförlitligt. 
 
 

32. Vi rekommenderar EU att se till att alla asylsökande och flyktingar under 
processen för att få uppehållstillstånd deltar i språk- och integrationskurser. 
Kurserna bör vara obligatoriska, kostnadsfria och omfatta personligt stöd 
under den inledande integrationen. De bör börja senast två veckor efter det 
att ansökan om uppehållstillstånd lämnats in. Dessutom bör incitament och 
sanktionsmekanismer inrättas.  
 
Att lära sig språket och förstå ankomstlandets kultur, historia och värderingar är 
ett viktigt steg på vägen mot att bli integrerad. Den långa väntan på den 
inledande integrationsprocessen har en negativ inverkan på migranters 
assimilering i samhället. Sanktionsmekanismer kan hjälpa till att fastställa en 
migrants vilja att integreras. 
 
 
Arbetsområde 5: Ansvar och solidaritet i hela EU 
 
Underområde 5.1. Distribuera migration  
 
 

33. Vi rekommenderar att Dublinsystemet ersätts med ett rättsligt bindande 
fördrag för att säkerställa en rättvis, balanserad och proportionerlig fördelning 
av asylsökande i EU på grundval av solidaritet och rättvisa. För närvarande är 
flyktingar skyldiga att lämna in sina asylansökningar i den EU-medlemsstat 
som de först anländer till. Övergången till ett nytt system bör ske så snabbt 
som möjligt. Kommissionens förslag till en ny EU-pakt för migration och asyl 
från 2020 är en bra början och bör antas i rättslig form, eftersom det omfattar 
kvoter för fördelning av flyktingar mellan EU:s medlemsstater. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom det nuvarande Dublinsystemet inte 
respekterar principerna om solidaritet och rättvisa. Det lägger en tung börda på 
länderna vid EU:s gräns, där de flesta asylsökande först anländer till EU:s 
territorium. Alla medlemsstater måste ta ansvar för att hantera 
flyktingströmmarna till EU. EU är en gemenskap med gemensamma värderingar 
och bör agera därefter.  
 

34. Vi rekommenderar att EU ger stöd till EU:s medlemsstater för att behandla 
asylansökningar både i snabbare takt och i enlighet med gemensamma 
normer. Dessutom bör människovänlig inkvartering tillhandahållas för 
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flyktingar. För att minska bördan på ankomstländerna rekommenderar vi att 
flyktingar snabbt och effektivt flyttas inom EU efter att de först ankommit till 
EU så att deras asylansökan kan behandlas någon annanstans inom EU. För 
detta behövs ekonomiskt stöd från EU och organisatoriskt stöd genom EU:s 
asylbyrå. Personer vars asylansökningar avslås måste sändas tillbaka till sina 
ursprungsländer på ett effektivt sätt – förutsatt att deras ursprungsland anses 
vara säkert. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom asylförfarandena för närvarande tar för lång 
tid och kan skilja sig åt mellan olika medlemsstater. Genom att påskynda 
asylprocessen behöver flyktingar inte vänta lika länge på sitt slutliga asylbeslut i 
tillfälliga inkvarteringar. Asylsökande som tas emot kan integreras snabbare i sitt 
slutliga bestämmelseland. 
 

35. Vi rekommenderar att EU bidrar med starkt ekonomiskt, logistiskt och 
operativt stöd för hanteringen av det första mottagandet, vilket skulle kunna 
leda till eventuell integration eller återsändande av irreguljära migranter. 
Mottagare av sådant stöd ska vara de EU-gränsstater som bär bördan av 
migrationsströmmen. 
 
Vi rekommenderar ett starkt stöd eftersom vissa EU-gränsstater bär den största 
bördan av migrationsströmmen på grund av deras geografiska läge. 
 

36. Vi rekommenderar att EU:s asylbyrås mandat ska stärkas för att samordna och 
hantera fördelningen av asylsökande i EU:s medlemsstater och uppnå en 
rättvis fördelning. En rättvis fördelning kräver att hänsyn tas till de 
asylsökandes behov samt till EU-medlemsstaternas logistiska och ekonomiska 
kapacitet och deras behov på arbetsmarknaden. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom en centraliserad samordning och hantering 
av fördelningen av asylsökande, som betraktas som rättvis av både 
medlemsstaterna och deras medborgare, förhindrar kaotiska situationer och 
sociala spänningar och därmed bidrar till större solidaritet mellan EU:s 
medlemsstater. 
Underområde 5.2 Gemensam syn på asyl 
 
 

37. Vi rekommenderar att det antingen inrättas en övergripande EU-institution 
eller att EU:s asylbyrå stärks för att behandla och besluta om asylansökningar 
för hela EU på grundval av enhetliga normer. Den bör också ansvara för en 
rättvis fördelning av flyktingar. Institutionen bör också definiera vilka 
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ursprungsländer som är säkra och vilka som inte är det, och bör ansvara för att 
skicka tillbaka asylsökande som fått avslag på sin ansökan.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom den nuvarande asylpolitiken präglas av en 
otydlig ansvarsfördelning och skilda normer i EU:s olika medlemsstater. Det 
leder till inkonsekvent hantering av asylprocesser i hela EU. Dessutom har EU:s 
asylbyrå för närvarande bara ”mjuk” makt. Den kan endast ge råd till 
medlemsstaterna i asylfrågor.  
 

38. Vi rekommenderar att särskilda asylcentrum utan dröjsmål inrättas för 
ensamkommande barn i alla EU:s medlemsstater. Detta bör göras för att 
omhänderta och ta hand om minderåriga i enlighet med deras särskilda behov 
så snart som möjligt.  
 
Vi rekommenderar detta av följande skäl: 
1) Många minderåriga kommer sannolikt att ha trauman (eftersom de kommer 
från konfliktområden). 
2) Olika barn kommer att ha olika behov (beroende på ålder, hälsa osv.). 
3) Om denna rekommendation genomförs skulle den säkerställa att utsatta och 
traumatiserade minderåriga får den vård de behöver så snart som möjligt. 
4) Eftersom minderåriga är framtida EU-medborgare bör de, om de behandlas 
på lämpligt sätt, kunna bidra till EU:s framtid på ett positivt sätt. 
 

39. Vi rekommenderar att ett gemensamt, öppet system för snabb handläggning 
av asylansökningar inrättas. Denna process bör omfatta en minimistandard 
och tillämpas lika i alla medlemsstater. 
 
Vi rekommenderar detta av följande skäl: 
1) Om denna rekommendation genomförs skulle den leda till ett snabbare och 
mer öppet sätt att handlägga asylansökningar. 
2) Avsaknaden av en snabb asylprocess leder till olaglig och kriminell 
verksamhet. 
3) De minimistandarder som avses i vår rekommendation bör omfatta respekt 
för de asylsökandes mänskliga rättigheter, hälsa och utbildningsbehov. 
4) Att genomföra denna rekommendation skulle ge tillgång till sysselsättning 
och självförsörjning, vilket skulle innebära ett positivt bidrag till EU:s samhällen. 
Att reglera anställningsstatus förhindrar exploateringen av asylsökande på 
arbetsmarknaden. Detta skulle enbart främja en mer framgångsrik integration 
av alla som berörs. 
5) Förlängda vistelser på asylcenter får negativa konsekvenser för de boendes 
psykiska hälsa och välbefinnande. 
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40. Vi rekommenderar starkt en fullständig översyn av alla avtal och all lagstiftning 

som styr asyl och invandring i Europa. Vi rekommenderar vidare att en ”hela 
Europa”-strategi antas. 
 
Vi rekommenderar detta av följande skäl: 
1) Alla nuvarande avtal är sedan 2015 och fram till i dag oanvändbara, opraktiska 
och inte längre ändamålsenliga. 
2) EU bör vara den första ”byrån” som förvaltar alla andra byråer och icke-
statliga organisationer som direkt arbetar med asylfrågor.  
3) De berörda medlemsstaterna lämnas till stor del ensamma att hantera denna 
fråga. Vissa medlemsstaters ”à la carte”-inställning är dålig reklam för EU:s 
enighet. 
4) Ny riktad lagstiftning skulle möjliggöra en bättre framtid för alla asylsökande 
och leda till ett mer enat Europa. 
5) Luckor i den nuvarande lagstiftningen ger upphov till konflikter och 
disharmoni i hela Europa och leder till ökad intolerans mot migranter bland EU:s 
medborgare. 
6) Kraftfullare och relevant lagstiftning skulle leda till minskad brottslighet och 
missbruk av det nuvarande asylsystemet. 
 
 
  



 

Panel 4 Sammanträde 3 - 18 

Den europeiska medborgarpanelen 4: ”EU i världen/migration” 

Bilaga: ANDRA REKOMMENDATIONER SOM PANELEN ÖVERVÄGDE OCH SOM 
INTE GODKÄNDES 
 
 
Arbetsområde 1 Självständighet och stabilitet  
 
Underområde 1.1 EU:s självständighet 
 
 
Vi rekommenderar, i de fall då utvecklingsländerna begär det, 
interventionsprogram för ekonomisk utveckling som bygger på partnerskap 
som är anpassade till varje stats behov och/eller handelsavtal efter en första 
undersökning av deras ekonomiska potential, och därefter att bevilja 
ekonomiskt stöd och säkerställa yrkesutbildning. 

Vi rekommenderar detta eftersom det leder till industriellt oberoende och 
skapar arbetsplatser som förbättrar den övergripande 
migrationssituationen/migrationsstatusen. Det kan också bidra till bättre 
handelsavtal i utvecklingsländerna. 
 
 

Arbetsområde 2: EU som internationell partner  
 
Underområde 2.1 Handel och relationer ur ett etiskt perspektiv 
 
 
Vi rekommenderar att EU inkluderar bestämmelser som ålägger företag att 
kontrollera sin leveranskedja genom att regelbundet tillhandahålla en 
fullständig rapport (granskningsrapport) och fastställa villkor som belönar och 
begränsar importen i enlighet med etiska kriterier. Beroende på storlek bör 
företaget tillhandahålla en intern och/eller extern granskningsrapport.  
 
Vi rekommenderar detta för att utvidga det etiska perspektivet vid handel med 
EU genom övervakning av företags verksamhet i leveranskedjan i alla länder, för 
att på så sätt uppmuntra företag att agera i enlighet med etiska kriterier 
avseende användning av farliga produkter, arbetstagares rättigheter och villkor, 
eventuell användning av barnarbete och miljöskydd. Denna rekommendation 
skulle inte gälla för produkter som köps på nätet direkt av konsumenten. 
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Arbetsområde 3: Ett starkt EU i en fredlig värld 
 
Underområde 3.1. Säkerhet och försvar 
 
 
Vi rekommenderar att den nuvarande europeiska säkerhetsarkitekturen görs 
om till en mer effektiv, ändamålsenlig och duglig överstatlig struktur. Detta 
kommer i slutändan att leda till inrättandet av en ”gemensam försvarsmakt i 
Europeiska unionen”. Denna utveckling ska medföra gradvis integration och 
efterföljande omvandling av nationella försvarsmakter. Detta enande av 
militär kapacitet och förmåga i hela EU ska också främja en varaktig europeisk 
integration. Inrättandet av gemensam försvarsmakt i Europeiska unionen 
skulle också kräva ett nytt samarbetsavtal med såväl Nato som icke-
europeiska Natomedlemmar. 
 
Om denna rekommendation följs förväntar vi oss att de militära strukturerna 
inom EU kommer att bli mer kostnadseffektiva och kunna reagera och agera där 
det behövs. Som en följd av denna integrerade strategi bör EU ha bättre 
förutsättningar att agera på ett beslutsamt och samordnat sätt i kritiska lägen. 
 
 
Arbetsområde 4: Migration ur en mänsklig synvinkel  
 
Underområde 4.1 Åtgärda orsaker till migration 
 
 
Vi rekommenderar EU att skapa ett åtgärdsprotokoll för den kommande 
flyktingkris som kommer att uppstå till följd av klimatkrisen. Som en del av 
detta protokoll måste EU utvidga definitionen av flyktingar och asylsökande 
till att också omfatta personer som påverkas av klimatförändringarna. 
Eftersom många migranter inte kommer att ha möjlighet att återvända till sina 
ursprungsländer eftersom de kommer att vara obeboeliga bör en annan del av 
protokollet säkerställa att institutioner hittar nya användningsområden för 
områden som påverkas av klimatförändringarna, för att stödja de migranter 
som har lämnat dessa områden. Till exempel skulle översvämmade områden 
kunna användas för att skapa vindkraftsparker. 
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Vi rekommenderar detta eftersom vi alla bär ansvar för klimatkrisen. Därför har 
vi ett ansvar gentemot dem som påverkas mest. Även om vi varken kan göra 
förutsägelser eller har konkreta uppgifter om framtida klimatflyktingar är 
klimatförändringarna något som utan tvekan kommer att påverka miljontals 
människor. 

 
 

Underområde 4.2. Mänskliga perspektiv 
 
 
Vi rekommenderar att lagliga, humanitära vägar och transportmedel 
omedelbart och på ett organiserat sätt förbättras och finansieras för att hjälpa 
flyktingar från krisområden. Det särskilda systemet för europeisk 
trafiksäkerhet bör inrättas och regleras av det särskilda organ som inrättats 
särskilt för detta ändamål. Detta organ, inrättat genom ett 
lagstiftningsförfarande, skulle få sina egna särskilda befogenheter i sin 
arbetsordning.  
 
 
 
Människohandel och människosmuggling är allvarliga problem som måste tas 
itu med. Vår rekommendation skulle med visshet leda till en minskning av dessa 
problem.  
 
 
Underområde 4.3 Integration 
 
 
Vi rekommenderar inrättandet av ett EU-direktiv som bör garantera att 
bostadsområden i varje medlemsstat får ha högst 30 procent invånare från 
tredjeländer. Detta mål bör uppnås senast 2030, och EU:s medlemsstater 
måste få stöd för dess genomförande. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom en jämnare geografisk fördelning kommer att 
leda till ett bättre mottagande av migranter från lokalbefolkningens sida och 
därmed en förbättrad integration. Procentsatsen är baserad på ett nytt politiskt 
avtal i Danmark.  
 


