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Konferencen om Europas fremtid 

Rapport 

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

Session 3: Den 11.-13. februar 2022, Maastricht, Nederlandene 

EU-borgerpanelerne bliver tilrettelagt af Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Europa-Kommissionen 
inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid. 

Dette dokument1 er udarbejdet af refleksionsgruppen, der består af Teknologirådet, Ifok, Missions 
Publiques, Deliberativa og Kantar Public, og som er ansvarlig for panelernes tilrettelæggelse og 
gennemførelse. EU-borgerpanel 4: "EU i verden / Migration" Session 3 blev ledet af Teknologirådet, 
som blev støttet af Missions Publiques. 
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1. Sammendrag af session 3 

Den 11.-13. februar 2022 mødtes 175 tilfældigt udvalgte europæiske borgere i forskellige aldre, med 

forskellig baggrund og fra hele EU for tredje gang for at drøfte emnerne "EU i verden / Migration" 

som fortsættelse af refleksionerne på det første og andet møde. Dette afsluttende møde i panel 4 

blev afholdt i udstillings- og konferencecentret (MECC) i Maastricht af Studio Europa Maastricht i 

samarbejde med universitetet i Maastricht og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration 

(EIPA) med mulighed for at deltage online. Med udgangspunkt i de retningslinjer, deltagerne havde 

fastsat på det andet møde, udarbejdede og vedtog borgerne 40 endelige anbefalinger, som ville 

blive fremlagt og drøftet på konferencens plenarforsamling. 17 af de 175 deltagere deltog og bidrog 

på afstand.  

Drøftelserne og det fælles arbejde fandt sted i tre formater: 

● I undergrupper. Hver af de 15 undergrupper bestod af ca. 10-13 borgere. Der blev talt fire-

fem sprog i hver undergruppe, idet alle borgere kunne tale på deres eget sprog eller på et 

sprog, de følte sig trygge ved at tale. Hver undergruppe havde en særlig, professionel 

facilitator fra refleksionsgruppen eller fra andre eksterne tjenesteudbydere. For at støtte 

facilitatorernes arbejde stillede Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA) 

én assistent pr. undergruppe til rådighed. 
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● På plenarforsamlingen med deltagelse af alle deltagere. Plenarmøderne blev ledet af to 

hovedordstyrere fra refleksionsgruppen, og der var tolkning på de 24 officielle EU-sprog i 

MECC i Maastricht. 

Med støtte fra eksperter og faktatjekkere, deres egen viden og erfaringer og gennem drøftelser 

begyndte borgerne med at gennemgå alle de retningslinjer, som panelet havde udarbejdet på det 

andet møde2, i et "åbent forum". Foruden den ekspertise, der blev stillet til rådighed, blev de også 

støttet af undergruppefacilitatorer. Hver borger fik 50 klistermærker (ti grønne for område 1, ti røde 

for område 2, ti blå for område 3, ti gule for område 4 og ti orange for område 5) og begyndte at 

prioritere op til ti retningslinjer pr. område. Da denne prioritering i panelet var færdig, blev borgerne 

inddelt i de samme undergrupper, som de havde arbejdet i på det andet møde, og de konstaterede i 

fællesskab, hvilke af deres gruppes retningslinjer der var blevet prioriteret af resten af panelet.  

Med hensyn til udarbejdelsen af anbefalinger fik hver undergruppe tildelt et vejledende antal 

anbefalinger, nemlig fra en til tre og højst fem. De tre retningslinjer, som panelet havde prioriteret 

højest inden for underområdet, blev tilføjet på 1., 2. og 3. plads. Undergruppen brugte derefter 

sorte klistermærker (fem pr. person) til at prioritere de resterende retningslinjer og tilføje dem på 4. 

og 5. plads.  

Undergruppens arbejde bestod dernæst i at udarbejde anbefalinger på baggrund af retningslinjerne. 

Til dette formål anvendte borgerne en anbefalingsskabelon:  

 Beskrivelse Maks. antal tegn på 

EN 

Endelig anbefaling Vi anbefaler, at …. 1000 

Endelig begrundelse Vi anbefaler dette, fordi ….  300 

De elementer/spørgsmål, som gruppen skulle behandle (ikke et strengt krav, men en stærk 

anbefaling), når de formulerede begrundelserne for anbefalingerne, var som følger:  

 

1. Hvorfor er denne anbefaling vigtig og relevant for emnerne i dette panel? 

2. Hvorfor er det vigtigt, at der gøres en indsats på EU-plan? 

3. Hvad er de uønskede virkninger/følgevirkninger af denne anbefaling, og hvorfor mener vi 

alligevel, at det er vigtigt at gøre det? 

 

I forbindelse med arbejdet i undergrupperne blev der afholdt fire sessioner, hvor undergrupperne 

gav hinanden feedback. De varede ca. 30 minutter hver og havde til formål at hjælpe deltagerne 

med at forstå arbejdet i de andre undergrupper og give input til deres egne anbefalinger. Ved hver 

feedbacksession gik en deltager fra hver undergruppe hen i et andet lokale. Denne deltager 

fremlagde de udkast til anbefalinger, som vedkommendes undergruppe havde udarbejdet hidtil, og 

noterede sig bemærkningerne fra sine kolleger. Assistenten satte feedbacken ind i et 

onlineregneark, så den undergruppe, der havde udarbejdet udkastene til anbefalinger, kunne se 

den, og de modtog også en mundtlig rapport fra deres repræsentant. 

Søndag den 13. februar stemte panelet om anbefalingerne fra hver undergruppe. Dagen før 

afstemningen modtog alle deltagere et dokument med alle udkast til anbefalinger, så de kunne læse 

dem på deres eget sprog (maskinoversat fra engelsk). Afstemningen fandt sted som 

onlineafstemning. Afstemningsprocessen var opdelt i fem slots, der svarede til panelets fem 

områder. Anbefalingerne blev præsenteret, idet der var afsat 30 minutter til hvert område, som 
                                                
2 

Rapporten fra session 2 i panel 4 findes på: Panel 4 – Session 2 – Rapport 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/06ioi7d97hmsrjhivffbxvxxf2pp?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%202%20Report_FINAL%283%29.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20220211/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20220211T164431Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=39ca91718454e36f419b8600a0218e75d4c79126467e8de621728a9761a7f83a
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begyndte med, at én borger fra hver undergruppe delte feedback om det arbejde, der var blevet 

udført i weekenden. Hovedfacilitatorerne læste de enkelte anbefalinger under hvert område op på 

engelsk, samtidig med at der blev simultantolket for borgerne. Alle deltagere stemte om 

anbefalingerne en efter en. Alle tolke havde på forhånd fået udleveret de skriftlige udkast til 

anbefalinger på engelsk for at sikre, at kvaliteten af tolkningen på afstemningstidspunktet var så god 

som mulig. 

Med resultaterne af de endelige afstemninger blev anbefalingerne kategoriseret som følger:  

- Anbefalinger, der havde nået tærsklen på mindst 70 % af de afgivne stemmer, blev vedtaget 
af panelet.  

- Anbefalinger, der ikke havde nået denne tærskel, blev betragtet som ikke godkendt af 
panelet og er medtaget i bilag III til denne rapport. 

Videooptagelser af panelets plenarmøder findes her: 

● Panelets plenarmøde den 11. februar 2022 

● Panelets plenarmøde den 13. februar 2022 

2. Baggrund for session 3 i processen med EU-borgerpaneler 

EU-borgerpanelerne er et centralt element i konferencen om Europas fremtid. Der tilrettelægges fire 

EU-borgerpaneler, således at borgerne i fællesskab kan reflektere over den fremtid, de ønsker for 

Den Europæiske Union. 

● Der er fire paneler, som hver består af omkring 200 tilfældigt udvalgte EU-borgere fra de 

27 medlemsstater. 

● De afspejler EU's mangfoldighed: geografisk oprindelse (nationalitet og by/land), køn, alder, 

socioøkonomisk baggrund og uddannelsesniveau. 

● Der er mindst en kvindelig og en mandlig borger fra hver medlemsstat i hvert panel. 

● En tredjedel af hvert panel udgøres af unge (16-25 år). Der er etableret en særlig forbindelse 

mellem denne ungdomsgruppe og Det Europæiske Ungdomsarrangement. 

Hvert panel mødes tre gange mellem september 2021 og februar 2022. Session 1 fandt sted i 

Europa-Parlamentet i Strasbourg. Session 2 blev afholdt online ved hjælp af Interactio, som er et 

onlineværktøj, der muliggør flersprogede møder med simultantolkning på 24 sprog. Session 3 blev 

afholdt i fire forskellige medlemsstater: panel 1 i Dublin ved Institute of International and European 

Affairs og på Dublin Castle, panel 2 i Firenze ved Det Europæiske Universitetsinstitut, panel 3 i 

Natolin ved Europakollegiet og i kultur- og videnskabspaladset i Warszawa og panel 4 i Maastrichts 

udstillings- og konferencecenter (MECC) af Studio Europa Maastricht i samarbejde med universitetet 

i Maastricht og Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA).  

Session 1 var en indledende session, der tog sigte på visionsopbygning, fastlæggelse af dagsordenen 

og prioritering af de emner, borgerne ønskede at koncentrere sig om, mens formålet med session 2 

var at dykke ned i disse emner og udarbejde retningslinjer. Session 3 tog sigte på at give input til 

konferencens plenarforsamling ved at formulere en række anbefalinger, som EU-institutionerne 

skulle følge op på. 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220211-0915-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
https://multimedia.europarl.europa.eu/webstreaming/conference-on-future-of-europe-european-citizen-s-panels-panel-4-eu-in-world-and-migration_20220213-1000-SPECIAL-OTHER
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3. Vigtigste resultater af mødet: Anbefalinger, der blev vedtaget af panelet (og som skal 

fremlægges for plenarforsamlingen) 

 

Område 1: Selvforsyning og stabilitet  
 

Underområde 1.1 EU's autonomi  
 

1. Vi anbefaler, at strategiske produkter, der er fremstillet i Europa (såsom landbrugsprodukter, 
halvledere, medicinske produkter, innovative digitale og miljømæssige teknologier), bør fremmes 
bedre og støttes økonomisk for at gøre dem tilgængelige og prismæssigt overkommelige for de 
europæiske forbrugere og mindske afhængigheden af lande uden for Europa i videst muligt 
omfang. Denne støtte kan omfatte strukturelle og regionale politikker, støtte til at holde industrier 
og forsyningskæder inden for EU, skattelettelser, tilskud, en aktiv SMV‑ politik og 
uddannelsesprogrammer med henblik på at bevare relaterede kvalifikationer og job i Europa. Dog 
bør en aktiv industripolitik være selektiv og fokusere på innovative produkter eller produkter, der 
er relevante for at sikre basale behov og tjenesteydelser. 
 

Vi anbefaler dette, fordi Europa er blevet for afhængig af lande uden for Europa på centrale 
områder, hvor der kan opstå diplomatiske konflikter, og som kan føre til mangler på basale eller 
strategisk relevante produkter eller tjenesteydelser. Da produktionsomkostningerne i EU ofte er 
højere end i andre dele af verden, vil en mere aktiv fremme af og støtte til disse produkter gøre det 
muligt for og tilskynde europæerne til at købe konkurrencedygtige europæiske produkter. Det vil 
også styrke den europæiske konkurrenceevne og fastholde fremtidsorienterede industrier og job i 
Europa. En stærkere regionalisering af produktionen vil også reducere transportomkostninger og 
skader på miljøet. 
 

 

2. Vi anbefaler, at EU mindsker afhængigheden af olie- og gasimport. Dette bør ske ved aktivt at 
støtte projekter vedrørende offentlig transport og energieffektivitet, et europæisk 
højhastighedsjernbane- og godstransportnet, udvidelse af forsyningen af ren og vedvarende 
energi (navnlig inden for sol- og vindenergi) og alternative teknologier (såsom brint eller 
udnyttelse af affald til energiproduktion). EU bør også fremme et kulturskifte fra individuel 
bilkørsel til offentlig transport, deling af elbiler og cykling. 
 

Vi anbefaler dette, fordi det skaber en win-win-situation, både med hensyn til Europas frigørelse fra 
eksterne afhængighedsforhold og opfyldelsen af ambitiøse klima- og CO2‑ reduktionsmål. Det vil 
også gøre det muligt for Europa at blive en stærk aktør inden for fremtidsorienterede teknologier, 
styrke økonomien og skabe job. 
 

 

3. Vi anbefaler, at der vedtages lovgivning på EU-plan for at sikre, at alle EU's produktions- og 
forsyningsprocesser og importerede varer overholder europæiske standarder for kvalitet, etik og 
bæredygtighed samt alle gældende menneskerettighedsstandarder, og tilbydes certificering af 
produkter, der overholder denne lovgivning. 
 

Vi anbefaler dette, fordi det hjælper både forbrugere og erhvervsdrivende med at få nem adgang til 
oplysninger om de produkter, de køber/handler med. Dette opnås ved at kontrollere 
certificeringssystemet. Certificering bidrager også til at mindske kløften mellem billige og dyre 
produkter, der findes på markedet. De billige produkter vil ikke leve op til den påkrævede standard 
og kan derfor ikke regnes for at være af god kvalitet. Opfyldelse af kravene til denne certificering vil 
bidrage til at beskytte miljøet, spare ressourcer og fremme ansvarligt forbrug. 
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4. Vi anbefaler, at der gennemføres et europæisk program til støtte for små lokale producenter fra 
strategiske sektorer i alle medlemsstater. Disse producenter vil blive uddannet professionelt, 
modtage finansiel støtte gennem tilskud og blive tilskyndet til at producere flere varer (forudsat at 
der er tilgængelige råstoffer i EU), som opfylder kravene, så importen reduceres. 
 

Vi anbefaler dette, fordi EU ved at støtte producenter i EU inden for strategiske sektorer kan opnå 
økonomisk autonomi i disse sektorer. Dette kan kun bidrage til at styrke hele produktionsprocessen 
og dermed fremme innovation. Og det vil føre til en mere bæredygtig produktion af råstoffer i EU, 
reducere transportomkostninger og beskytte miljøet. 
 

 

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

 

6. Vi anbefaler, at der iværksættes en revision og en intensiv kommunikationskampagne på tværs af 
Europa, således at Eures (Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste), EU's indvandringsportal og 
EU's redskab for tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler bliver bedre kendt af de europæiske 
borgere og oftere tilgået af EU's virksomheder med henblik på at annoncere og offentliggøre deres 
ledige stillinger. 
 

Vi anbefaler, at der ikke skabes en ny onlineplatform til annoncering af jobmuligheder for 
europæiske unge. Der er mere end rigeligt med lignende initiativer på europæisk plan. Vi mener, at 
en styrkelse af det, der allerede findes, er nøglen til at fremme den eksisterende arbejdsstyrke og 
beskæftigelsesmulighederne på europæisk plan. 
 

Underområde 1.2 Grænser  
 

7. Vi anbefaler, at der skabes et system for arbejdskraftmigration til EU, der er baseret på de reelle 
behov på de europæiske arbejdsmarkeder. Der bør indføres en fælles ordning for anerkendelse af 
erhvervskompetencegivende og akademiske eksamensbeviser fra lande uden for og inden for EU. 
Der bør være tilbud om erhvervskvalifikationer samt tilbud om kulturel og sproglig integration for 
kvalificerede migranter. Asylansøgere med relevante kvalifikationer bør have adgang til 
arbejdsmarkedet. Der bør være et integreret agentur, som Eures kan danne grundlag for. 
 

Vi anbefaler dette, fordi Europa har brug for kvalificeret arbejdskraft på visse områder, der ikke kan 
dækkes fuldt ud internt. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelige holdbare måder til lovligt 
at ansøge om en arbejdstilladelse i EU. Et europæisk anerkendelsessystem for 
erhvervskompetencegivende og akademiske eksamensbeviser vil gøre det lettere at dække disse 
behov og muliggøre en mere forenklet arbejdskraftmigration inden for og fra lande uden for EU. 
Beskæftigelsesgab kan afhjælpes mere effektivt, og ukontrolleret migration kan forvaltes bedre. Hvis 
systemet for arbejdskraftmigration åbnes for asylansøgere, kan det bidrage til at fremskynde deres 
integration i de europæiske økonomier og samfund. 
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8. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union udvider sin lovgivning med henblik på at give Frontex flere 
beføjelser og mere uafhængighed. Dette vil gøre det muligt for Frontex at gribe ind i alle 
medlemsstater, så det kan sikre beskyttelsen af alle EU's ydre grænser. EU bør imidlertid 
tilrettelægge procesrevisioner af Frontex' organisation, eftersom der er behov for fuld 
gennemsigtighed i Frontex' funktionsmåde for at undgå alle former for misbrug. 
 

Vi anbefaler dette, fordi vi finder det uacceptabelt, at Frontex kan nægtes adgang til grænserne, 
navnlig i situationer, hvor menneskerettighederne krænkes. Vi ønsker at sikre, at Frontex 
gennemfører EU-lovgivningen. Frontex selv skal kontrolleres og overvåges for at forhindre 
uhensigtsmæssig adfærd i organisationen.  
 

 

9. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i det specifikke tilfælde med økonomiske migranter gør det 
muligt at screene borgere (ud fra dokumenterede færdigheder, baggrund osv.) i udrejselandet. 
Formålet hermed er at fastslå, hvem der opfylder kravene for at komme og arbejde i EU, 
afhængigt af de økonomiske behov/ledige stillinger i værtslandet. Disse screeningskriterier skal 
være offentligt tilgængelige og kunne konsulteres af alle. Dette kan opnås ved at oprette et 
(online) europæisk immigrationsagentur.  
 

Vi anbefaler dette, fordi folk på denne måde ikke behøver at krydse grænsen ulovligt. Der vil være 
en kontrolleret strøm af mennesker, der rejser ind i EU, hvilket vil føre til et fald i presset ved 
grænserne. Samtidig vil det gøre det lettere at besætte ledige stillinger i værtslandene. 
 

 
10. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union sikrer, at modtagelsespolitikken og ‑ faciliteterne er ens 

ved alle grænser, overholder menneskerettighederne og garanterer alle migranters sikkerhed og 
sundhed (f.eks. gravide kvinder og børn).  
 

Vi anbefaler dette, fordi vi sætter stor pris på rimelig og lige behandling af migranter ved alle 
grænser. Vi ønsker at forhindre, at migranter opholder sig for længe ved grænserne, og at 
medlemsstaterne bliver overvældet af tilstrømningen af migranter. Alle medlemsstater skal være 
godt rustet til at tage imod dem.  
 

 

Område 2: EU som international partner  
 

Underområde 2.1 Handel og forbindelser i et etisk perspektiv 
 

11. Vi anbefaler, at EU håndhæver restriktioner for import af produkter fra lande, der tillader 
børnearbejde. Dette bør ske ved hjælp af en sortliste over virksomheder, der regelmæssigt 
ajourføres i overensstemmelse med de aktuelle forhold. Vi anbefaler endvidere at sikre gradvis 
adgang til skolegang for børn, der forlader arbejdsstyrken, og at fremme forbrugernes bevidsthed 
om børnearbejde gennem oplysninger fra officielle EU-kanaler, f.eks. kampagner og 
historiefortælling. 
 

Vi anbefaler dette, fordi vi anerkender forbindelsen mellem den manglende adgang til skolegang og 
tilstedeværelsen af børnearbejde. Gennem denne anbefaling ønsker vi at øge forbrugernes 
bevidsthed og mindske efterspørgslen efter produkter, der fremstilles ved hjælp af børnearbejde, 
således at denne praksis i sidste ende kan blive afskaffet.  
 

 

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

 

13. Vi anbefaler, at EU indfører en obligatorisk miljøscore, der skal anføres på forsiden af alle 
produkter, der kan købes af den almindelige forbruger. Miljøscoren vil blive beregnet ud fra 
emissioner fra produktion og transport samt skadeligt indhold på grundlag af en liste over farlige 
produkter. Miljøscoren bør forvaltes og overvåges af en EU‑myndighed. 
 

Vi anbefaler dette for at gøre forbrugerne i EU mere bevidste om miljøaftrykket af de produkter, de 
køber. Miljøscoren vil være en EU-dækkende graduering, der nemt viser, hvor miljøvenligt et 
produkt er. Miljøscoren bør omfatte en QR‑ kode på bagsiden af produktet med yderligere 
oplysninger om produktets miljøaftryk.  
 

 

Underområde 2.2 International klimaindsats 

 

14. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union vedtager en strategi med henblik på at blive mere 
uafhængig i sin energiproduktion. Et europæisk organ, der integrerer de eksisterende europæiske 
energiinstitutioner, bør koordinere udviklingen af vedvarende energi ud fra medlemsstaternes 
behov, kapacitet og ressourcer, samtidig med at det respekterer deres suverænitet. 
Institutionerne vil fremme videndeling mellem dem for at gennemføre denne strategi. 
 

Vi anbefaler dette, fordi den nuværende afhængighed gør os sårbare i situationer med politiske 
spændinger med de lande, vi importerer fra. Vi ser det med den nuværende elektricitetskrise. Denne 
koordinering bør dog respektere alle landes suverænitet. 
 

 

15. Vi anbefaler højere miljøstandarder for eksport af affald inden for og uden for EU og strengere 
kontrol og sanktioner for at standse ulovlig eksport. EU bør tilskynde medlemsstaterne til i højere 
grad at genanvende deres eget affald og anvende det til energiproduktion. 
 

Vi anbefaler dette for at sætte en stopper for miljøskader, når nogle lande bortskaffer deres affald 
på bekostning af andre, navnlig når dette sker uden nogen miljøstandarder. 
 

 

16. Vi anbefaler, at EU i højere grad ansporer den igangværende miljøomstilling ved at fastsætte et 
mål om at fjerne forurenende emballage. Dette vil indebære fremme af mindre emballage eller 
mere miljøvenlig emballage. For at sikre, at mindre virksomheder kan tilpasse sig, bør der ydes 
hjælp og laves justeringer. 
 

Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at reducere brugen af naturressourcer, navnlig råstoffer fra 
lande uden for EU. Vi er også nødt til at mindske den skade, som europæerne har gjort på vores 
planet og klimaet. Øget støtte til små virksomheder er afgørende for at sikre, at de kan tilpasse sig 
uden at hæve deres priser. 
 

 

17. Vi anbefaler, at landene i Den Europæiske Union sammen undersøger spørgsmålet om atomkraft 
mere seriøst. Der bør være et øget samarbejde om vurderingen af anvendelsen af atomkraft og 
dens rolle i den omstilling, som Europa skal opnå i retning af grøn energi. 
 

Vi anbefaler dette, fordi spørgsmålet om atomkraft ikke kan løses af ét land alene. Der er i øjeblikket 
over hundrede reaktorer i halvdelen af medlemsstaterne, og flere er under opførelse. Eftersom vi 
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har et fælles elnet, er den kulstoffattige elektricitet, de producerer, til gavn for alle europæere og 
øger vores verdensdels uafhængighed på energiområdet. Desuden vil utildækket atomaffald eller en 
ulykke berøre flere lande. Uanset hvilket valg der træffes med hensyn til, om der skal anvendes 
atomenergi eller ej, bør europæerne drøfte det sammen og lægge mere konvergerende strategier, 
samtidig med at den nationale suverænitet respekteres. 
 

 
Underområde 2.3 Fremme af europæiske værdier 
 

18. EU bør være tættere på borgerne. Vi anbefaler, at EU skaber og styrker forbindelser med borgere 
og lokale institutioner såsom lokale myndigheder, skoler og kommuner. Dette bør gøres for at 
forbedre gennemsigtigheden, nå ud til borgerne og kommunikere bedre med dem om konkrete 
EU‑ initiativer og generelle oplysninger om EU.  
 

Vi anbefaler dette, fordi de nuværende oplysninger om EU ikke er tilstrækkeligt tilgængelige for alle 
samfundsgrupper og ikke når ud til almindelige borgere. De er ofte kedelige, vanskelige at forstå og 
ikke brugervenlige. Dette må ændres for at sikre, at borgerne har et klart billede af EU's rolle og 
tiltag. For at vække interesse skal oplysninger om EU være lettere at finde, motiverende, spændende 
og formuleret i dagligsprog. Vores forslag er: skolebesøg af EU-politikere, radio, podcasts, direct 
mail, presse, buskampagner, sociale medier, lokale borgerforsamlinger og oprettelse af en særlig 
taskforce til forbedring af EU's kommunikation. Disse tiltag vil gøre det muligt for borgerne at få 
oplysninger om EU, der ikke filtreres gennem nationale medier. 
 

 

19. Vi anbefaler større borgerdeltagelse i EU's politikker. Vi foreslår arrangementer med direkte 
inddragelse af borgerne i lighed med konferencen om Europas fremtid. De bør tilrettelægges på 
nationalt, lokalt og europæisk plan. EU bør tilvejebringe en sammenhængende strategi og centrale 
retningslinjer for disse arrangementer. 
 

Vi anbefaler dette, fordi sådanne arrangementer med deltagelsesdemokrati vil tilvejebringe korrekte 
oplysninger om EU og forbedre kvaliteten af EU's politikker. Arrangementerne bør tilrettelægges 
med henblik på at fremme EU's kerneværdier – demokrati og borgerdeltagelse. Disse arrangementer 
vil give politikerne mulighed for at vise borgerne, at de finder det vigtigt, at borgerne er orienteret 
om aktuelle begivenheder og inddrages i håndteringen af dem. Centraliserede retningslinjer vil give 
de nationale og lokale konferencer en sammenhængende og ensartet form.  
 

 

Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 

 
Underområde 3.1 Sikkerhed og Forsvar 
 

20. Vi anbefaler, at de fremtidige "fælles væbnede EU-styrker" fortrinsvis anvendes til 
selvforsvarsformål. Aggressive militære aktioner af enhver art er udelukket. I Europa vil dette give 
mulighed for at yde støtte i krisetider, f.eks. i tilfælde af naturkatastrofer. Uden for de europæiske 
grænser vil dette give mulighed for at udsende styrker til områder under særlige omstændigheder 
og udelukkende inden for rammerne af et retligt mandat fra FN's Sikkerhedsråd og dermed i 
overensstemmelse med folkeretten. 
 

Hvis denne anbefaling bliver gennemført, vil den gøre det muligt for Den Europæiske Union at blive 
opfattet som en troværdig, ansvarlig, stærk og fredelig partner på den internationale scene. Dens 
øgede mulighed for at reagere på kritiske situationer både internt og eksternt forventes således at 
beskytte dens grundlæggende værdier. 
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Underområde 3.2 Beslutningstagning og EU's udenrigspolitik 

 

21. Vi anbefaler, at alle spørgsmål, der træffes afgørelse om ved enstemmighed, ændres til at blive 
afgjort ved kvalificeret flertal. De eneste undtagelser bør være optagelse af nye medlemmer af EU 
og ændringer af EU's grundlæggende principper som fastsat i artikel 2 i Lissabontraktaten og Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 
 

Dette vil konsolidere EU's position i verden ved, at det fremstår som en fælles front i forhold til 
tredjelande, og sætte det i stand til at reagere hurtigere i almindelighed og i krisesituationer i 
særdeleshed. 
 

 

22. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union styrker sin evne til at sanktionere medlemsstater, 
regeringer, enheder, grupper eller organisationer og enkeltpersoner, der ikke overholder EU's 
grundlæggende principper, aftaler og lovgivning. Det er bydende nødvendigt at sikre, at de 
sanktioner, der allerede findes, hurtigt gennemføres og håndhæves. Sanktioner mod tredjelande 
bør stå i forhold til den handling, der udløste sanktionerne, og de bør være effektive og anvendes 
rettidigt. 
 

For at EU kan være troværdigt og pålideligt, skal det anvende sanktioner over for dem, der 
overtræder dets principper. Disse sanktioner bør hurtigt og aktivt håndhæves og kontrolleres. 
 

 

Underområde 3.3 Nabolande og udvidelse 
 

23. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union afsætter et særligt budget til udvikling af 
uddannelsesprogrammer om EU's funktionsmåde og værdier. De vil derefter blive forelagt for de 
medlemsstater, der ønsker at integrere dem i deres læseplaner (grundskoler, gymnasier og 
universiteter). Desuden kan der udbydes et særligt kursus om EU og dets funktionsmåde til 
studerende, der ønsker at studere i et andet europæisk land gennem Erasmusprogrammet. 
Studerende, der vælger dette kursus, vil blive prioriteret ved tildelingen af de pågældende 
Erasmusprogrammer. 
 

Vi anbefaler dette med henblik på at styrke følelsen af et tilhørsforhold til EU. Det vil sætte borgerne 
i stand til bedre at identificere sig med EU og formidle dets værdier. Desuden vil det også forbedre 
gennemsigtigheden med hensyn til EU's funktionsmåde, fordelene ved at være en del af EU og 
bekæmpelsen af antieuropæiske bevægelser. Dette bør afholde medlemsstater fra at forlade EU. 
 

 

24. Vi anbefaler, at EU i højere grad gør brug af sin politiske og økonomiske vægt i sine forbindelser 
med andre lande for at forhindre, at visse medlemsstater udsættes for bilateralt økonomisk, 
politisk og socialt pres. 
 

Vi anbefaler dette af tre årsager. For det første vil det styrke følelsen af sammenhold i EU. For det 
andet vil en ensidig reaktion give et klart, stærkt og hurtigere svar for at undgå, at andre lande 
forsøger at intimidere og føre undertrykkende politikker mod medlemmer af EU. For det tredje vil 
dette styrke Unionens sikkerhed og sikre, at ingen medlemsstater føler sig holdt udenfor eller 
ignoreret. Bilaterale reaktioner splitter EU, og det er en svaghed, som tredjelande bruger imod os. 
 

 

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

 

26. Vi anbefaler, at medlemsstaterne når til enighed om en stærk vision og en fælles strategi for 
harmonisering og konsolidering af EU's identitet og sammenhold, før andre lande gives tilladelse 
til at tiltræde EU. 
 

Vi anbefaler dette, fordi vi mener, at det er afgørende både at styrke EU og konsolidere 
forbindelserne mellem medlemsstaterne, før man begynder at overveje at optage andre lande. Jo 
flere stater der optages i EU, desto mere kompliceret bliver beslutningsprocessen i EU, hvorfor det 
er vigtigt at revidere de beslutningsprocesser, der stemmes om gennem proceduren med 
enstemmighed. 
 

 

Område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv  
 
Underområde 4.1 Afhjælpning af årsagerne til migration 

 

27. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union deltager aktivt i den økonomiske udvikling i lande uden for 
Den Europæiske Union, og hvorfra der er stor udvandring. EU bør med hjælp fra de relevante 
organer (f.eks. lokale NGO'er, lokale politikere, feltarbejdere, eksperter osv.) undersøge måder til 
fredeligt, effektivt og aktivt at iværksætte tiltag i lande, som oplever stor udvandring, og som på 
forhånd har udtrykt deres enighed i de nøjagtige betingelser for samarbejdet med de lokale 
myndigheder. Disse tiltag bør føre til håndgribelige resultater med målbare virkninger. Samtidig 
bør disse håndgribelige resultater og virkninger beskrives klart, så EU-borgerne kan forstå EU's 
udviklingsbistandspolitik. I den henseende bør EU's tiltag vedrørende udviklingsbistand blive mere 
synlige. 
 

Vi anbefaler dette, fordi EU ganske vist allerede arbejder med international udvikling, men er nødt til 
at fortsætte sin indsats og investere i gennemsigtighed og synlighed i forbindelse med den politik og 
de foranstaltninger, det iværksætter. 
 

 

28. Vi anbefaler, at der indføres en fælles europæisk arbejdsretlig ramme for derved at harmonisere 
arbejdsvilkårene i hele Unionen (f.eks. mindsteløn, arbejdstid osv.). EU bør forsøge at skabe 
grundlæggende fælles arbejdsstandarder for at forhindre migration af borgere, der forlader deres 
oprindelsesland, fordi de søger bedre arbejdsvilkår. Som led i disse standarder bør EU styrke 
fagforeningernes rolle på tværnationalt plan. Derved vil EU betragte intern økonomisk migration 
(EU-borgernes migration) som et kritisk spørgsmål.  
 

Vi anbefaler dette, fordi vi har konstateret, at mange mennesker i EU migrerer af økonomiske 
årsager, eftersom arbejdsvilkårene er forskellige i EU's medlemsstater. Dette fører til hjerneflugt i 
lande, hvilket bør undgås, så medlemsstaterne kan fastholde talenter og arbejdsstyrken. Selv om vi 
støtter borgernes frie bevægelighed, mener vi, at EU-borgernes migration mellem 
EU‑medlemsstaterne skyldes økonomiske årsager, når den finder sted ufrivilligt. Derfor er det vigtigt 
at etablere en fælles arbejdsretlig ramme.  
 

 



 

  
Panel 4 session 3 - 12 

 

Underområde 4.2 Menneskelige hensyn  
 

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

 

30. Vi anbefaler, at EU øger sin indsats med henblik på, at medlemsstaternes borgere informeres om 
og undervises i migrationsrelaterede emner. Dette mål bør nås ved, at børn så tidligt som muligt 
fra begyndelsen af grundskolen undervises i emner som migration og integration. Hvis vi 
kombinerer denne tidlige undervisning med NGO'ers og ungdomsorganisationers aktiviteter samt 
omfattende mediekampagner, kan vi opfylde vores mål fuldstændig. Desuden bør der anvendes 
en bred vifte af kommunikationskanaler, lige fra foldere til TV og sociale medier. 
 

Det er vigtigt at vise folk, at migration også har mange positive aspekter såsom ekstra arbejdskraft. 
Vi vil gerne understrege betydningen af at øge bevidstheden om begge processer, så folk forstår 
årsagerne til og konsekvenserne af migration, og stigmatiseringen af folk, der opfattes som 
migranter, udryddes.  
 

 

Underområde 4.3 Integration  
 

31. Vi anbefaler, at direktiv 2013/33/EU om minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere i 
medlemsstaterne erstattes med en obligatorisk EU‑ forordning, som vil finde ensartet anvendelse i 
alle medlemsstater. Det bør prioriteres at forbedre modtagelsesfaciliteterne og indkvarteringen. 
Vi anbefaler, at der oprettes et særligt EU-organ til at overvåge gennemførelsen af forordningen.  
 

Det eksisterende direktiv er ikke gennemført på en ensartet måde i alle medlemsstater. Forhold som 
dem, der findes i flygtningelejrene i Moria, skal undgås. Derfor bør den anbefalede forordning 
gennemføres og indeholde obligatoriske sanktioner. Hvad angår overvågningsorganet, bør det være 
stærkt og pålideligt. 
 

 

32. Vi anbefaler, at EU sikrer, at alle asylansøgere og flygtninge deltager i sprog- og integrationskurser 
under processen med at ansøge om opholdstilladelse. Kurserne bør være obligatoriske, gratis og 
omfatte personlig bistand til den indledende integration. De bør starte senest to uger efter 
indgivelsen af ansøgningen om opholdstilladelse. Desuden bør der indføres incitamenter og 
sanktionsmekanismer.  
 

At lære sproget og forstå kulturen, historien og etikken i ankomstlandet er et vigtigt skridt i retning 
af integration. Den lange ventetid på den indledende integrationsproces har en negativ indvirkning 
på migranternes sociale assimilation. Sanktionsmekanismer kan bidrage til at afdække migranters 
vilje til at integrere sig. 
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Område 5: Ansvar og solidaritet i hele EU 

 
Underområde 5.1 Fordeling af migranter  
 

33. Vi anbefaler at erstatte Dublinsystemet med en juridisk bindende traktat for at sikre en retfærdig, 
afbalanceret og forholdsmæssig fordeling af asylansøgere i EU på grundlag af solidaritet og 
retfærdighed. I øjeblikket skal flygtninge indgive deres asylansøgninger i den EU-medlemsstat, de 
først ankommer til. Systemændringen bør ske så hurtigt som muligt. Kommissionens forslag til en 
ny EU-pagt om migration og asyl fra 2020 er en god start og bør omsættes i juridisk form, eftersom 
den omfatter kvoter for fordelingen af flygtninge blandt EU-medlemsstaterne. 
 

Vi anbefaler dette, fordi det nuværende Dublinsystem ikke overholder principperne om solidaritet 
og retfærdighed. Det lægger en tung byrde på landene ved EU's grænse, som er der, hvor de fleste 
asylansøgere først ankommer til EU's område. Alle medlemsstater skal tage ansvar for at forvalte 
flygtningestrømmene til EU. EU er et fællesskab med fælles værdier og bør handle i 
overensstemmelse hermed.  
 

 

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

 

35. Vi anbefaler, at der ydes stærk finansiel, logistisk og operationel EU-støtte til forvaltningen af den 
første modtagelse, hvilket vil føre til en mulig integration eller tilbagesendelse af irregulære 
migranter. Modtagerne af en sådan støtte skal være de EU-grænsestater, der bærer byrden med 
tilstrømningen af migranter. 
 

Vi anbefaler stærk støtte, fordi nogle af EU's grænsestater bærer den største byrde med 
tilstrømningen af migranter på grund af deres geografiske beliggenhed. 
 

 

36. Vi anbefaler, at mandatet for Den Europæiske Unions Asylagentur styrkes med henblik på at 
koordinere og forvalte fordelingen af asylansøgere i EU‑medlemsstaterne, så der opnås en 
retfærdig fordeling. En retfærdig fordeling kræver, at der tages hensyn til asylansøgernes behov 
samt EU‑medlemsstaternes logistiske og økonomiske kapacitet og deres behov vedrørende 
arbejdsmarkedet. 
 

Vi anbefaler dette, fordi en centraliseret koordinering og forvaltning af fordelingen af asylansøgere, 
som medlemsstaterne og deres borgere anser for retfærdig, forhindrer kaotiske situationer og 
sociale spændinger, hvilket bidrager til større solidaritet mellem EU‑medlemsstaterne. 
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Underområde 5.2 Fælles tilgang til asyl 
 

37. Vi anbefaler enten at oprette en overordnet EU-institution eller at styrke EU's Asylagentur, så der 
kan behandles og træffes afgørelse om asylansøgninger for hele Den Europæiske Union på 
grundlag af ensartede standarder. Dette organ bør også være ansvarligt for en retfærdig fordeling 
af flygtninge. Det bør også definere, hvilke oprindelseslande der er sikre, og hvilke der ikke er, og 
bør være ansvarlig for at sende afviste asylansøgere tilbage.  
 

Vi anbefaler dette, fordi den nuværende asylpolitik er kendetegnet ved uklare ansvarsområder og 
forskellige standarder fra medlemsstat til medlemsstat. Dette fører til inkonsekvent håndtering af 
asylprocedurerne i hele EU. Desuden har EU's Asylagentur i øjeblikket kun "blød" magt. Det kan kun 
rådgive medlemsstaterne om asylspørgsmål.  
 

 

38. Vi anbefaler, at der straks oprettes særlige asylcentre for uledsagede mindreårige i alle 
EU‑medlemsstaterne. Dette bør gøres for hurtigst muligt at indkvartere og sørge for omsorg for 
mindreårige i overensstemmelse med deres særlige behov.  
 

Vi anbefaler dette, fordi: 
1) mange mindreårige vil sandsynligvis være traumatiserede (eftersom de kommer fra 
konfliktområder) 
2) forskellige børn vil have forskellige behov (afhængigt af alder, sundhed osv.) 
3) gennemførelsen af denne henstilling vil sikre, at sårbare og traumatiserede mindreårige vil 
modtage al den omsorg, der er nødvendig, så hurtigt som muligt 
4) mindreårige er fremtidige europæiske borgere og vil som sådan bidrage positivt til Europas 
fremtid, hvis de modtager en ordentlig behandling. 
 

 

39. Vi anbefaler, at der etableres et fælles, gennemsigtigt system til hurtig behandling af 
asylansøgninger. Dette bør omfatte en minimumsstandard, der bør finde ens anvendelse i alle 
medlemsstater. 
 

Vi anbefaler dette, fordi: 
1) gennemførelsen af denne henstilling vil føre til en hurtigere og mere gennemsigtig måde at 
behandle asylansøgninger på 

2) manglende fremskyndelse af asylprocessen fører til ulovlighed og kriminalitet 
3) minimumsstandarder som omhandlet i vores anbefaling bør omfatte respekt for asylansøgeres 
menneskerettigheder, sundhed og uddannelsesmæssige behov 

4) gennemførelsen af denne henstilling vil føre til adgang til beskæftigelse og selvforsørgelse, så der 
kan bidrages positivt til EU's samfund. Legalisering af beskæftigelsesstatussen forhindrer misbrug af 
asylansøgere på arbejdsmarkedet Dette kan kun føre til en mere vellykket integration af alle berørte 
parter 
5) langvarige ophold i asylcentre har negative konsekvenser for beboernes mentale sundhed og 
trivsel. 
 

 

40. Vi anbefaler på det kraftigste en fuldstændig revision af alle aftaler og al lovgivning om asyl og 
indvandring i Europa. Vi anbefaler endvidere, at der vedtages en tilgang for hele Europa. 
 

Vi anbefaler dette, fordi: 
1) alle nuværende aftaler har været uigennemførlige, upraktiske og uegnede til formålet siden 2015 

2) EU bør være det første "agentur", der forvalter alle andre agenturer og NGO'er, der direkte 
beskæftiger sig med asylspørgsmål  
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3) de berørte medlemsstater er i vid udstrækning overladt til sig selv i forbindelse med håndteringen 
af dette spørgsmål. Nogle medlemsstaters "à la carte"-holdning giver et dårligt indtryk af EU's 
sammenhold. 
4) ny målrettet lovgivning vil give alle asylansøgere mulighed for en bedre fremtid og føre til et mere 
forenet Europa 

5) huller i den nuværende lovgivning giver anledning til konflikter og disharmoni i hele Europa og gør 
de europæiske borgere mere intolerante over for migranter 
6) en stærkere, relevant lovgivning vil føre til en nedbringelse af kriminalitet og misbrug af det 
nuværende asylsystem. 
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Bilag I: Hvordan blev anbefalingerne udarbejdet? 

A. Oversigt over session 3  

  

SESSION 

3 

Dag 1: 

Gensyn, prioritering og start 

Dag 2 

Omdannelse af retningslinjer 

til endelige anbefalinger 

Dag 3: 

Afstemning om endelige 
anbefalinger 

Afstemning om 
endelige 

anbefalinger 

Omdannelse af 
retningslinjer til endelige 

anbefalinger 

Velkomst og målsætninger 
for weekenden 

Åbent forum 

Læsning og 
prioritering af 
retningslinjer 

Feedback til andre grupper 

Færdiggørelse af 

anbefalingerne 

Omdannelse af 
retningslinjer til endelige 

anbefalinger 

Plenarfor
samling 

Åbent 
forum 

Arbejdet i 
undergrup
pen 



 

 

B. Skema over udarbejdelse af anbefalinger  
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C. Detaljeret proces for udarbejdelse af anbefalinger 

fredag den 11.2.2022 

Plenarforsamling 1 

Formål: Gensyn i panelet og forberedelse til session 3 

Velkomst; Borgerne har ordet; Nyt om platformen; Weekendens dagsorden; Introduktion til 
metoden for sessionen 

Åbent forum 1 

Formål: Prioritering af retningslinjer 

Gennemgang af retningslinjerne og uformel drøftelse i to lobbylokaler (uden tolkning); prioritering af 
retningslinjerne med klistermærker. Hver borger fik 50 klistermærker (ti grønne for område 1, ti 
røde for område 2, ti blå for område 3, ti gule for område 4 og ti orange for område 5) og begyndte 
at prioritere op til ti retningslinjer pr. område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Arbejdet i undergruppe 1 

Formål: Påbegynde omdannelsen af retningslinjerne til anbefalinger 

Område 5 
Ansvar og 
solidaritet i 
hele EU 

 

Underområd
e 5.1 
Fordeling af 
migranter 

 

Område 3  
Et stærkt EU i en 
fredelig verden 

 

Underområde 
3.1 Sikkerhed og 
forsvar 

Område 1 
Selvforsyning og 
stabilitet 
 

Underområde 
1.1 EU's 
autonomi 

Område 4 
Migration 
fra et 
menneskeli
gt 
perspektiv 

 

Underområ
de 4.1 
Integration 

Område 2  
EU som 
international 
partner 

 

Underområd
e 2.2 
International 
klimaindsats 
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Lørdag den 12.2.2022 

Arbejdet i undergruppe 2 

Formål 1: Omdanne retningslinjerne til anbefalinger 

Samme metode som for arbejdet i undergruppe 1 blev fulgt. 

Formål 2: Give/modtage feedback til andre undergrupper under samme område. 

Formål 3: Give/modtage feedback fra andre undergrupper under andre områder. 

Samme metode som før blev fortsat anvendt. 

Formål 4: Færdiggørelse af anbefalingerne 

I denne sidste fase blev det tilstræbt at medtage feedbacken fra de andre undergrupper og fra 
faktatjekket. Undergrupperne færdiggjorde deres anbefalinger. 

Søndag den 13.2.2022 

Åbent forum 2 

Formål: Arbejde med nøglebudskaber til konferencens plenarforsamling 

Gruppen på 20 panelrepræsentanter på konferencens plenarforsamling arbejdede også mellem 
sessionerne på at udarbejde hovedbudskaber. Til dette formål interviewede de andre deltagere og 
forsøgte at registrere disse budskaber og kommunikere panelets resultater ud på en enkel måde. 
Hovedbudskaberne skulle afspejle anbefalingerne og deres begrundelser. 

Plenarforsamling 2 

Formål: Afstemning om anbefalingerne 

Instruktioner til deltagerne: 

 

1. Tryk på en knap på tabletten 

 

2. Scan en QR-kode for at få 

adgang til linket til formularen 

med anbefalingerne for 

området 

 

3. Tjek dit personlige 

identifikationsnummer (PIN-

kode), som står bag på 

tabletten 
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4. Indtast din PIN-kode i 

formularen 

 

 

5. Stem enten tommel op eller 

tommel ned for hver 

anbefaling i hvert område, og 

tryk på send 

 
 

 

 

 

 

6. Anbefalinger med mindst 

70 % tommel op i forhold til 

det samlede afgivne stemmer 

vedtages. 
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Bilag II: Eksperters og faktatjekkeres input til støtte for processen med faktatjek 

Eksperternes og faktatjekkernes input blev koordineret af det såkaldte "Knowledge and Information 
Centre – KICK" bestående af medlemmer af det fælles sekretariat og refleksionsgruppen. Når 
deltagere, facilitatorer, observatører eller tilstedeværende eksperter havde behov for faktuelle 
præciseringer, blev dette meddelt KICK, som videresendte spørgsmålet til den relevante ekspert 
og/eller faktatjekker. 

En række eksperter på stedet og online fulgte undergruppernes refleksioner for at kunne igangsætte 
faktatjek hurtigere. Desuden sad eksperter fra de tre institutioner klar til at besvare spørgsmål om 
faktatjek inden for deres respektive ekspertiseområder, navnlig med hensyn til allerede eksisterende 
lovgivningsmæssige og andre politiske instrumenter.  

Eksperter og faktatjekkere blev bedt om at svare inden for meget kort tid ved at sende så klar en 
tekst som muligt, som facilitatoren kunne videregive til deltagerne efter godkendelse fra KICK. 
Nedenstående eksperter var tilgængelige, ikke alle modtog spørgsmål, og nogle kunne komme med 
input under forskellige områder.  

Liste over eksperter på stedet og online: 

Eksperter for område 1: Selvforsyning og stabilitet  

● Sophie Vanhoonacker, professorat i administrativ forvaltning og Jean Monnet-professor ved 

fakultetet for kunst og samfundsvidenskab (FASoS), Maastricht Universitet. 

● Martijn Pluim, direktør for dialoger og samarbejde om migration ved ICMPD.  

Eksperter for område 2: EU som international partner 

● Heidi Maurer, forsker ved afdelingen for e-forvaltning og administration ved Donau-

universitetet i Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, lektor i internationale forbindelser og statskundskab, fakultetet for 

kunst og samfundsvidenskab, Maastricht Universitet. 

● Nadya Dedikova, diplomatisk redaktør, diplomati i forbindelse med EU's grønne pagt. 

● Bernard Hoekman, professor og direktør for forskningsområdet "Global Economics" ved 

Robert Schuman-centret for avancerede studier ved Det Europæiske Universitetsinstitut i 

Firenze.  

● Andrea Ott, professor i EU-ret og -forvaltning vedrørende eksterne forbindelser ved det 

juridiske fakultet ved universitetet i Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, seniorlektor ved Det Europæiske Institut for Offentlig Administration. 

Eksperter for område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden  

● Steven Blockmans, forskningsdirektør ved Centre for European Policy Studies, professor i 

EU-ret og -forvaltning vedrørende eksterne forbindelser ved Amsterdam Universitet og 

chefredaktør for European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, vicedirektør for AIES. 

● Leonard Schuette, ph.d.-forsker i NestIOr-projektet "Who gets to live forever? Toward an 

Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations", Maastricht 

Universitet. 

● Béata Huszka, assisterende professor ved Eötvös Loránd-universitetet.  
● John O’Brennan, Jean Monnet-professor i europæisk integration og direktør for centret for 

europæiske og eurasiske studier i Maynoth.  

https://www.maastrichtuniversity.nl/s.vanhoonacker
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.maastrichtuniversity.nl/anna.herranz
https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.maastrichtuniversity.nl/a.ott
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.aies.at/english/staff/zinkanell.php
https://www.maastrichtuniversity.nl/p70066791
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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Eksperter for område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv  

● Rainer Münz, gæsteprofessor ved Central European University.  

● Rainer Bauböck, deltidsprofessor i programmet for global styring under Robert Schuman-
centret for videregående studier ved Det Europæiske Universitetsinstitut. 

● Talitha Mortimer Dubow, forsker i migrationsgruppen ved UNU-MERIT/Maastricht Graduate 

School of Governance, Maastricht Universitet. 

● Martijn Pluim, direktør for dialoger og samarbejde om migration ved ICMPD.  
● Lalaine Siruno, ph.d., School of Business and Economics, Maastricht Graduate School of 

Governance, Maastricht Universitet. 

● Jérôme Vignon, rådgiver ved Jacques Delors-instituttet. 

Eksperter for område 5: Ansvar og solidaritet i hele EU 

● Violeta Moreno-Lax, professor i jura ved Queen Mary University i London.  

● Philippe De Bruycker, professor og Jean Monnet-professorat i europæisk indvandrings- og 

asylret ved Institut for Europæiske Studier ved Université Libre de Bruxelles. 

 

  

https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://www.eui.eu/people?id=rainer-baubock
https://www.maastrichtuniversity.nl/t.mortimerdubow
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://www.merit.unu.edu/about-us/profile/?staff_id=3779
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/


 

  
Panel 4 session 3 - 23 

  

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

Bilag III: Andre anbefalinger, der blev overvejet af panelet, men ikke vedtaget 
 

 

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

Vi anbefaler, at der – når udviklingslandene anmoder herom – gennemføres 
interventionsprogrammer for økonomisk udvikling baseret på partnerskaber, der er tilpasset den 
enkelte stats behov og/eller handelsaftaler, efter en indledende undersøgelse af deres 
økonomiske potentiale og derefter økonomisk støtte og sikring af faglig uddannelse. 

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

 

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

Vi anbefaler, at EU medtager bestemmelser, der forpligter virksomhederne til at kontrollere deres 
forsyningskæde ved regelmæssigt at fremlægge en fuldstændig (revisions‑ ) beretning, og 
fastsætter betingelser, der belønner og begrænser import i overensstemmelse med etiske 
kriterier. Afhængigt af virksomhedens størrelse skal virksomheden forelægge en intern og/eller 
ekstern revisionsberetning.  
 

Vi anbefaler dette for at udvide det etiske perspektiv i EU's handel gennem overvågning af 
virksomhedernes aktiviteter i forsyningskæden på tværs af landene og tilskynde virksomhederne til 
at handle i overensstemmelse med etiske kriterier f.eks. vedrørende anvendelse af farlige produkter, 
arbejdstagerrettigheder og -vilkår, mulig anvendelse af børnearbejde og miljøbeskyttelse. Denne 
anbefaling vil ikke finde anvendelse på onlineprodukter, der købes direkte af forbrugeren. 
 

 
Del 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 

 
Underområde 3.1 Sikkerhed og Forsvar 
 
Vi anbefaler, at den nuværende europæiske sikkerhedsarkitektur omtænkes til en mere effektiv, 
virkningsfuld og kompetent overnational struktur. Dette vil i sidste ende føre til oprettelsen af 
"Den Europæiske Unions Fælles Væbnede Styrker". Denne udvikling skal indebære gradvis 
integration og efterfølgende omlæggelse af de nationale væbnede styrker. Det er også hensigten, 
at denne sammenlægning af militære kapaciteter og militær ekspertise i Den Europæiske Union vil 
fremme en varig europæisk integration. Oprettelsen af Den Europæiske Unions Fælles Væbnede 
Styrker vil også kræve en ny samarbejdsaftale med NATO og ikke‑ europæiske 
NATO‑medlemsstater. 
 

På baggrund af denne anbefaling forventer vi, at de militære strukturer i Den Europæiske Union vil 
blive mere omkostningseffektive og i stand til at reagere og handle, hvis det er nødvendigt. Som 
følge af denne integrerede tilgang bør Den Europæiske Union være bedre i stand til at handle 
beslutsomt og på en koordineret måde i kritiske situationer. 
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Område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv  
 
Underområde 4.1 Afhjælpe årsagerne til migration 
 

Vi anbefaler, at EU udarbejder en protokol for tiltag vedrørende den kommende flygtningekrise, 
der vil opstå som følge af klimakrisen. Som led i denne protokol skal EU udvide definitionen af 
flygtninge og asylansøgere til at være omfattende og medtage de mennesker, der er berørt af 
klimaændringer. Da mange migranter ikke vil have mulighed for at vende tilbage til deres 
oprindelseslande på grund af landenes ubeboelighed, bør en anden del af protokollen sikre, at 
institutionerne finder nye anvendelser af områder, der er berørt af klimaændringer, for at støtte 
de migranter, der har forladt disse områder. F.eks. kan oversvømmede zoner anvendes til at 
oprette vindmølleparker. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi alle er ansvarlige for klimakrisen. Derfor har vi et ansvar over for dem, der 
er mest berørt. Selv om vi hverken har prognoser eller konkrete data om fremtidige klimaflygtninge, 
vil klimaændringerne med sikkerhed påvirke millioner af menneskers liv. 
 
 
Underområde 4.2 Menneskelige hensyn 
 

Vi anbefaler øjeblikkelig styrkelse og finansiering af lovlige, humanitære veje og transportmidler 
for flygtninge fra kriseområder på en organiseret måde. Et særligt system af Sikre Europæiske Veje 
bør etableres og reguleres af et særligt organ, der oprettes specielt til dette formål. Dette agentur, 
der grundlægges ved hjælp af lovgivningsproceduren, vil få sine egne særlige kompetencer, der 
nedfældes i dets forretningsorden.   
 
Menneskehandel og -smugling er alvorlige problemer, der skal løses. Vores anbefaling vil helt sikkert 
føre til, at disse problemer mindskes.  
 

 

Underområde 4.3 Integration 
 

Vi anbefaler, at der indføres et EU-direktiv, som skal sikre, at højst 30 % af indbyggerne i ethvert 
beboelsesområde i enhver medlemsstat kommer fra tredjelande. Dette mål bør nås senest i 2030, 
og EU‑medlemsstater skal modtage støtte til gennemførelsen heraf. 
 

Vi anbefaler dette, fordi en mere jævn geografisk fordeling vil øge lokalbefolkningens accept af 
migranter og dermed føre til bedre integration. Procentdelen er inspireret af en ny politisk aftale i 
Danmark.  
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Bilag IV: Retningslinjer, der blev samlet i klynger 
 

Område 1: Selvforsyning og stabilitet 

 
1.1 EU's autonomi 
 

1. 1.1.1.1 retningslinje: Potentielt bør alle europæiske medlemsstater deltage i euroen, men 
tiltrædelseskriterierne skal være opfyldt. 
 

2. 1.1.1.2 retningslinje: Gevinster på spekulation i kryptovalutaer bør beskattes. 
Kryptovalutaer bør ikke anerkendes som officielle betalingsmidler. 
 

3. Gruppering af to retningslinjer 
 

1.1.2.1 retningslinje: Der bør være incitamenter til produktion i Europa, og europæiske 
arbejdstagere bør støttes. 
1.1.11.1 retningslinje: Vi foreslår, at EU-landene og implicit investorer, der kommer fra 
dem, har gunstigere aftalevilkår end investorer uden for Unionen, der forsøger at investere 
i Unionen. 

 
4. 1.1.2.2 retningslinje: Fødevarer fra lokale kilder bør fremmes og støttes finansielt. 

 

5. 1.1.3.1 retningslinje: Overholdelse af WTO-standarderne bør certificeres og sanktioneres af 
uafhængige organer.  
 

6. Gruppering af tre retningslinjer 
 

1.1.4.1 retningslinje: Virksomhederne bør pålægges at tilbagetage alle deres produkter.  
1.1.4.2 retningslinje: Virksomhederne bør forpligtes til at yde garanti for deres produkter i 
10 år og adgang til reservedele i 20 år. 
1.1.10.2 retningslinje: Ifølge feedback fra gruppe 1 mener vi, at 10 års garanti/20 års 
tilgængelighed af reservedele kan være en hjælp. 

 

7. Gruppering af fire retningslinjer 
 

1.1.4.3 retningslinje: Produkter bør have en QR-kode på deres produktions- og 
forsyningskæde.  
1.1.10.1 retningslinje: Vi foreslår først og fremmest at skabe et system med høje standarder 
for EU-produkter, der skal blive en standard for alle importerede varer.  
1.1.14.1 retningslinje: EU bør have en virksomheds ansvarlighedsprogram for at tilskynde 
dem til at overholde lovgivningen om forsyningskæden og afskrække dem fra at outsource 
tjenester i lande, der udnytter arbejdstagere eller ikke arbejder bæredygtigt.  
2.1.2.1 retningslinje: Certificeringsordninger, der kan oplyse forbrugerne om miljø og 
arbejdsvilkår (f.eks. de etiske produktionsmetoder/økoscoren). 

 

8. 1.1.5.1 retningslinje: Bæredygtighed og etiske kriterier bør altid tages i betragtning i 
internationale handelsaftaler. 
 

9. 1.1.5.2 retningslinje: Der bør indføres flere sanktioner mod og told på import fra lande, der 
overtræder standarderne. 
 

10. 1.1.6.1 retningslinje: Der bør være flere teknologi- og FoU-partnerskaber med lande, der 
ikke allerede er en af de store partnere (f.eks. Taiwan, Afrika og Latinamerika). 
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11. 1.1.6.2 retningslinje: Vi bør opretholde og støtte flere internationale skoler uden for Europa 
Der bør undervises i europæiske etiske værdier i klassen. 
 

12. 1.1.7.2 retningslinje: Ved at udvide den offentlige transport bør afhængigheden af en bil 
mindskes. 
 

13. Gruppering af tre retningslinjer 
 

1.1.8.1 retningslinje: Vi foreslår en eller anden form for støtte til producenter, der arbejder 
i de områder, der er mest udsat for denne tendens.  
1.1.8.3 retningslinje: Vi foreslår en høj beskatning af materialer, der eksporteres fra Den 
Europæiske Union til brug i andre lande. 
1.1.8.4 retningslinje: Efter den feedback, vi har modtaget fra gruppe 1, mener vi, at en 
mulig løsning ville være beskatning af transportvirksomheders CO2-emissioner. 

 

14. 1.1.8.2 retningslinje: Vi foreslår, at de materialer/produkter/varer, der eksporteres fra EU og 
derefter genimporteres til EU, pålægges meget høje afgifter for at hindre, at varer fremstilles 
af EU-materialer uden for EU. 
 

15. 1.1.9.1 retningslinje: Vi foreslår, at de produktionsaktiviteter, der udføres af visse 
virksomheder, vender tilbage til oprindelseslandene, således at en stor del af produktionen 
implicit kan vende tilbage til EU (dette kan fremmes gennem en incitamentsordning for disse 
returende virksomheder). 
 

16. 1.1.9.2 retningslinje: I henhold til feedback fra gruppe 1 mener vi, at det er en god løsning at 
reducere eksporten af kritiske råstoffer ved at begrænse denne indsats til dem, ikke alle 
materialekategorier generelt. 
 

17. 1.1.12.1 retningslinje: Vi foreslår en fælles indsats på EU-plan for så vidt angår forhandlinger 
om import eller eksport. 
 

18. 1.1.13.1 retningslinje: I forbindelse med dette emne mener vi, at for at vise enhed bør EU-
lovgivningen på centrale områder, der er begyndt at blive mere aktuelle i medlemsstaterne i 
de senere år (abort, LGBTQ-rettigheder osv.), stå over den nationale lovgivning. 
 

19. Gruppering af to retningslinjer 
 

1.1.15.1 retningslinje: Vi mener, at disse lande bør hjælpes gennem europæiske 
interventionsprogrammer til at udvikle deres produktionskapacitet. 
2.1.3.1 retningslinje: Udvikle stærkere forbindelser med fremvoksende økonomier samt 
andre lande. 

 

20. 1.1.16.1 retningslinje: Vi mener, at der bør skabes en platform, der er tilgængelig for alle, 
med beskæftigelsesmuligheder i hele EU. 
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1.2 Grænser 
 

21. Gruppering af to retningslinjer 

 

1.2.3.1 retningslinje: Frontex bør påtage sig et større ansvar for beskyttelsen af de ydre 
grænser, og ansvaret bør ikke primært ligge hos nationalstaterne. Frontex-medarbejdere 
kan uddannes sammen med grænsevagter i medlemslandene. Frontex kunne også arbejde 
tæt sammen med Europol. 
1.2.11.1 retningslinje: EU skal udvide sin lovgivning med henblik på at give Frontex flere 
beføjelser og mere uafhængighed. EU bør dog bestemt også indføre mere kontrol og kræve 
fuld gennemsigtighed i Frontex' funktionsmåde for at undgå misbrug. 

 

22. 1.2.7.1 retningslinje: Der bør være et system for arbejdskraftmigration, som er baseret på 
de reelle behov i Europa; systemet i Canada bør være en model. Der bør være tilbud om 
erhvervskvalifikationer samt tilbud om kulturel og sproglig integration for migranter i 
Europa. 
 

23. 1.2.7.2 retningslinje: Den private sektor bør få flere incitamenter til at fastholde 
produktionen i EU og dermed også tilbyde job til migranter. 
 

24. 1.2.9.2. retningslinjer Specifikt for økonomiske flygtninge bør EU i udrejselandet organisere 
muligheden for at screene borgerne (med hensyn til færdigheder, baggrund osv.) for at 
afgøre, hvem der opfylder kravene for at komme og arbejde i EU. Disse screeningskriterier 
skal være offentligt tilgængelige og kunne konsulteres af alle. Dette kan opnås ved at 
oprette et (online) europæisk immigrationsagentur. 
 

25. 1.2.10.1 retningslinje: EU skal sikre, at politikken er ens ved alle grænser og overholder 
menneskerettighederne og garanterer alle migranters sikkerhed og sundhed (f.eks. gravide 
kvinder og børn). Eventuelt i samarbejde med Frontex. Hvis landet ikke lever op til dette, bør 
EU straffe landet eller endda midlertidigt overtage en del af landet, så flygtninge kan rejse 
sikkert gennem landet (et slags "hvidt transitområde" med henblik på at rejse, ikke at tage 
ophold). 
 

26. 1.2.12.1 retningslinje: EU bør gøre NGO'er overflødige ved at forhindre dem i at handle på 
egen hånd. EU har selv en pligt til at redde liv og skal handle på en humanitær måde. NGO'er 
skal arbejde på instruks af EU og ikke på egen hånd. 

 

 

Område 2: EU som international partner 

 

2.1 Handel og forbindelser i et etisk perspektiv 

 

27. Gruppering af to retningslinjer 

 

2.1.1.1 retningslinje: Samarbejde med den private sektor og leverandører i de pågældende 
lande, så problemet bliver løst ved kilden.  
2.1.1.2 retningslinje: Sikre børns sociale vilkår, herunder skolegang, f.eks. med gratis 
skolegang i lande med børnearbejde. 

 

28. Gruppering af to retningslinjer 
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2.1.2.2 retningslinje: Overvåge samhandelen mellem landene og sikre, at de etiske værdier 
respekteres. 
2.2.5.3 retningslinje: Styrke samarbejdet med eksportlande for at sikre, at de opfylder 
miljømæssige og etiske standarder, og at deres produkter overholder de europæiske 
sikkerhedsstandarder (CE-mærkning, skabe et nyt og mere fleksibelt og bedre respekteret 
CE-mærke). 

 

29. 2.1.3.2 retningslinje: Handelsaftaler med Kina baseres på internationale aftaler og traktater. 
 

30. Gruppering af tre retningslinjer 

 

2.1.4.1 retningslinje: F.eks. via kvoter for produkter, når der er knaphed.  
2.1.4.2 retningslinje: Sikre f.eks. væsentlig elektronik og produkter inden for 
sundhed/vacciner.  
2.1.4.3 retningslinje: Sikre egen fremstilling i EU af væsentlige produkter i tilfælde af 
knaphed. 

 

31. Gruppering af tre retningslinjer 

 

2.1.5.1 retningslinje: Sørge for kontrol, skatter og sanktioner mod korruption.  
2.1.5.2 retningslinje: Når der handles med lande, hvor der er korruption, er det afgørende, 
at alle parter har en indgående forståelse af aftalens ramme.  
2.1.5.3 retningslinje: Handelsaftaler skal respekteres, når der handles med lande med 
korruption, således at pengene fordeles i henhold til aftalen. 

 

32. Gruppering af to retningslinjer 

 

2.1.6.2 retningslinje: Det skal sikrer, at udviklingslandene overholder miljøaftalerne, og at 
både aftalerne og udviklingslandene støttes af EU.  
2.2.3.4 retningslinje: Lette overførsel og udveksling af grøn teknologi til udviklingslande 
(inden for rammerne af handelsaftaler eller diplomatiske aftaler). 

 

33. 2.1.6.3 retningslinje: Bevidst opmærksomme forbrugere i EU. 
 
2.2 International klimaindsats 
 

34. 2.2.2.1 retningslinje: Strengere foranstaltninger og kontrol for at begrænse denne eksport, 
øget samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder for at bekæmpe miljømisbrug. 
 

35. Gruppering af tre retningslinjer 

 

1.1.7.3 retningslinje: Medlemsstaterne bør i højere grad genanvende deres affald og 
anvende affald til energiproduktion. EU kunne tilskynde og støtte dette.  
2.2.2.2 retningslinje: Tilskynde til bedre genbrug af affald, herunder ved at skabe energi 
(biogas).  
2.2.2.3 retningslinje: Mere genanvendelse. 

 

36. 2.2.2.4 retningslinje: Reducere emballagemængden og hjælpe små virksomheder med at 
skabe grønnere emballage (apparater). 
 

37. 2.2.3.1 retningslinje: Skabe et fælles rum for europæiske virksomheder for at sætte dem i 
stand til at fremme miljøansvarlige produkter og tjenester og udveksle viden. 
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38. 2.2.3.2 retningslinje: Oprette et europæisk akademisk konsortium, der specifikt er knyttet til 
grøn innovation. 
 

39. 2.2.3.3 retningslinje: Udvikle European Innovation Council. 
 

40. Gruppering af fire retningslinjer 
 

2.1.6.1 retningslinje: Højere beskatning af lande, der ikke overholder miljøstandarderne.  
2.2.4.1 retningslinje: Beskatning skal ske forholdsmæssigt til produktionsforholdene 
(miljømæssigt og arbejdsretligt).  
2.2.4.2 retningslinje: Indføre strengere regler for at straffe virksomheder, der anvender 
ulovlig praksis. 
2.2.6.2 retningslinje: Styrke afgiftsmekanismer og -lempelser for at skubbe på for et 
mindre udledende forbrug. 

 

41. 2.2.5.1 retningslinje: Øge andelen af mineralmalme og råstoffer, der udvindes i EU. 
 

42. 2.2.5.2 retningslinje: Tilskynde til udvikling af mere miljøvenlige udvindingsmetoder. 
 

43. 2.2.6.1 retningslinje: Indføre et moratorium for digitale tjenesters energiforbrug og 
regulering af særligt grådige og ikkekritiske anvendelser såsom kryptovalutaer og NFT (ikke 
fungible tokens). 
 

44. Gruppering af tre retningslinjer 
 

1.1.7.1 retningslinje: Energiproduktionen i Europa bør udvides, og vi er nødt til at gøre 
bedre brug af vores interne ressourcer.  
2.2.7.1 retningslinje: Udvikle yderligere vedvarende elektricitet (solenergi, vind- og 
vandkraft, biogas produceret af affald) inden for EU.  
2.2.7.3 retningslinje: Skabe en europæisk leder inden for produktion af grøn elektricitet 
(grøn elektricitet Airbus). 

 

45. 2.2.7.2 retningslinje: Lancere en europæisk debat om atomenergi. 
 

46. 2.2.7.4 retningslinje: Muliggøre en bedre overførsel af energi inden for Den Europæiske 
Union (gasrørledning m.m.). 

 
 
2.3 Fremme af europæiske værdier 

 

47. 2.3.1.1 retningslinje: Gennemgå værdier og normer for at sikre medejerskab af idéen i alle 
medlemsstater. 

48. 2.3.2.1 retningslinje: Gennemføre denne type processer (konferencen om Europas fremtid, 
som vi deltager i) oftere på EU-plan. 
 

49. Gruppering af fire retningslinjer 
 

2.2.1.1 retningslinje: Oprette og styrke formidlere mellem EU og lokale institutioner.  
2.2.1.2 retningslinje: Kommunikere mere direkte med de europæiske borgere ved hjælp af 
en særlig kanal (f.eks. gennem rapporter, forskellige medier) for at informere om EU's 
klimapolitik og de konkrete projekter og initiativer, der gennemføres.  
2.2.1.3 retningslinje: Offentliggøre flere statistikker over emissioner fra forskellige EU-
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sektorer og gøre dem mere synlige (f.eks. via ovennævnte kanal).  
2.3.2.2 retningslinje: Vi anbefaler, at EU kommunikerer direkte med de europæiske 
borgere ved hjælp af en særlig kanal eller kommunikationsafdeling. Oplysninger om 
gennemførte konkrete projekter og initiativer. 

 

50. 2.3.4.1 retningslinje: EU bør sørge for fælles sikkerhed ved EU's grænser i 
overensstemmelse med EU's principper og værdier. Det vil sige, at menneskerettighederne 
respekteres, uanset hvad der sker langs de ydre grænser. 
 

51. 2.3.4.2 retningslinje: EU bør fremme samarbejdet mellem de nationale hære i forskellige 
EU-lande og EU's personale. 
 

52. 2.3.4.3 retningslinje: Vi anbefaler, at EU sikrer grænserne og samtidig sikrer reguleret 
migration.  
 
 

Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 

 
3.1 Sikkerhed og forsvar  
 

53. Gruppering af tre retningslinjer 
 

3.1.1.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk hær som et supplement til 
eksisterende NATO-strategier og -strukturer.  
3.1.2.1 retningslinje: Vi anbefaler at omstrukturere den nuværende (europæiske) 
sikkerhedsarkitektur og overføre eksisterende finansielle ressourcer til mere effektive 
militære formationer.  
3.1.3.1 retningslinje: Vi anbefaler at udvikle og opbygge fremtidige europæiske væbnede 
styrker i samarbejde med NATO. 

 

54. 3.1.4.1 retningslinje: Vi anbefaler, at europæiske væbnede styrker kun kan anvendes til 
forsvarsformål, og at aggressiv militær adfærd udelukkes. 
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3.2 Beslutningstagning og EU's udenrigspolitik 
 

55. Gruppering af to retningslinjer 

 

3.2.1.1 retningslinje: Vi anbefaler, at Den Europæiske Union stopper med at anvende enstemmighed 
i forbindelse med så mange beslutninger, og at den kun anvender den i nogle få, vigtige og 
ikkehastende sager.  
3.3.1.1 retningslinje: Vi foreslår, at beslutningsmåden i EU ændres, så alle afgørelser kan træffes 
med kvalificeret flertal. Når denne ændring er foretaget, vil EU kunne undersøge nye landes 
ansøgninger om optagelse og sende dem til afstemning med kvalificeret flertal. 

 

56. 3.2.1.2 retningslinje: For at gennemføre retningslinje 1 anbefaler vi endvidere, at EU styrker 
sine demokratiske strukturer, såsom Europa-Parlamentets rolle i disse processer. 
 

57. Gruppering af fem retningslinjer 
 

2.3.3.1 retningslinje: Vi anbefaler som borgere, at EU laver et "katalog over bøder og begrænsninger 
i privilegier ved medlemsskab" for at håndtere krænkelser af værdier eller andre fælles aftaler.  
2.3.3.2 retningslinje: Vi anbefaler som borgere, at EU gennemfører sanktioner mod medlemsstater, 
der krænker menneskerettighederne. Medlemsstaterne bør stå sammen om sanktionen.  
3.2.2.1 retningslinje: Vi anbefaler, at Den Europæiske Union styrker sin evne til at sanktionere 
medlemsstater eller tredjelande og sikrer, at disse sanktioner håndhæves.  
5.1.3.2 retningslinje: Der bør indføres (finansielle) sanktioner mod EU-medlemsstater, der ikke 
overholder de eksisterende regler og solidaritetsmekanismer vedrørende migrationspolitik.  
5.2.1.1 retningslinje: Vi anbefaler konkrete og hårde bøder/sanktioner mod EU-medlemslande, når 
de overtræder menneskerettighederne eller retsstatsprincippet under hele asylprocedurerne. For 
eksempel bør der ikke udbetales EU-midler til medlemsstaterne. 

 

3.3 Nabolande og udvidelse 

 

58. 3.3.1.2 retningslinje: Vi foreslår, at medlemsstaterne sammen klart definerer en fælles 
vision for Europas fremtid med hensyn til EU's udvidelse til andre nabolande. 
 

59. 3.3.2.1 retningslinje: Vi foreslår, at der etableres en europæisk borgeruddannelse i 
medlemsstaterne, således at borgerne får mere viden om EU og dets funktionsmåde, og at 
de tilslutter sig europæiske værdier. Denne europæiske borgeruddannelse bør foreslås af 
EU-institutionerne og derefter accepteres i de forskellige medlemsstater. 
 

60. 3.3.2.2 retningslinje: Vi foreslår at udvikle EU's tilstedeværelse på sociale netværk, navnlig 
for at nå ud til et yngre publikum og for at undgå misinformation i medierne. 
 

61. 3.3.3.1 retningslinje: Vi foreslår, at EU i højere grad gør brug af sin handelsmæssige vægt i 
de diplomatiske forbindelser med nabolande for at forhindre, at visse medlemsstater 
udsættes for bilateralt pres fra deres nabolande. 
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Område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv 

 
4.1 Integration 

 

62. 4.1.1.1 retningslinje: Vi anbefaler, at EU yder økonomisk støtte til oprindelseslandene for at 
styrke deres økonomiske og politiske udvikling, men altid analyserer hvert enkelt tilfælde 
individuelt og tager hensyn til de enkelte landes særlige forhold. Eksperterne bør identificere 
de lande, hvori disse foranstaltninger kan gennemføres, og vejlede om de foranstaltninger, 
der vil blive udviklet på stedet. Der bør også samarbejdes med NGO'er, der arbejder på 
stedet, for at hjælpe med at kanalisere bistanden, da de kender situationen og borgerne 
godt. 
 

63. 4.1.1.2 retningslinje: Vi anbefaler, at der etableres en forbindelse mellem støtte til 
migration i oprindelseslandene og EU's udvidelsespolitikker med grænselande. 
 

64. 4.1.1.3 retningslinje: Vi anbefaler også, at migration mellem landene i EU behandles som et 
kritisk spørgsmål. 
 

65. 4.1.2.1 retningslinje: Vi anbefaler, at EU har en model, der gør det lettere for migranter at 
uddanne sig, så de kan vende tilbage til deres oprindelseslande, altid med sikring af, at deres 
liv ikke er i fare i det pågældende land. Det er vigtigt at uddanne dem for at øge 
ressourcerne i disse lande og beskytte flygtninge ved at støtte dem i processen med at lære 
nye færdigheder. 
 

66. 4.1.2.2 retningslinje: Vi anbefaler, at Den Europæiske Union udarbejder et fælles niveau for 
eksaminer i alle lande i og uden for EU og dermed begunstiger både migranter og staterne 
selv. 
 

67. 4.1.2.3 retningslinje: Vi anbefaler, at der arbejdes på en fælles arbejdsramme for at sikre 
stabilitet i Den Europæiske Union. 
 

68. 4.1.2.4 retningslinje: Vi anbefaler, at Den Europæiske Union investerer i en model, der ligner 
"Eures", men med fokus på tredjelande. 
 

69. 4.1.3.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der arbejdes på en specifik handlingsprotokol til 
bekæmpelse af klimaændringer, der behandler spørgsmålet ud fra et 
klimamigrationsperspektiv. 
 

70. 4.1.3.2 retningslinje: Vi anbefaler, at Den Europæiske Union overvejer, hvad der udgør en 
migrationskrise, og hvad der ikke udgør en, med henblik på indledningsvis at definere 
kriterier, der gør det muligt at skelne mellem de to situationer og handle i 
overensstemmelse hermed. 

 
4.2 Menneskelige hensyn 

 

71. 4.2.1.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der gennemføres en fælles migrationspolitik i Den 
Europæiske Union. 
 

72. Gruppering af seks retningslinjer 
 

4.1.4.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der arbejdes på at fremme afstigmatisering.  
4.2.1.2 retningslinje: Vi anbefaler, at der gennemføres aktiviteter i medlemsstaterne med 
fokus på uddannelse og øget social bevidsthed på migrationsområdet.  
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4.3.3.2 retningslinje: Succeshistorier om velintegrerede migranter skal udbredes, ideelt set 
ikke gennem kampagner, men gennem arrangementer, hvor migranter fortæller deres 
historie.  
4.3.3.3 retningslinje: Det bør overvejes, hvordan man udtrykkeligt kan nå ud til mennesker 
med negative holdninger til migranter. 
5.1.6.3 retningslinje: Vi anbefaler, at EU øger sin indsats for at informere og uddanne EU-
borgerne om migration og i deres oplysningskampagner klart skelner mellem de forskellige 
kategorier af migration (regulær og irregulær, legal og illegal, flygtninge, asylansøgere, 
migranter).  
5.2.7.2 retningslinje: Den valgte EU-myndighed bør give medlemsstaterne nøjagtige 
oplysninger med henblik på at oplyse borgerne om kulturen og etikken i oprindelseslandet 
for de migranter, der søger asyl. Medierne bør også gøre dette. 

 

73. Gruppering af fem retningslinjer 
 

1.2.5.1 retningslinje: Der bør være bedre og mere intensiv kommunikation med migranter i 
de oprindelses- og transitlande, hvor menneskesmuglere er aktive.  
1.2.8.1 retningslinje: Der bør være bedre uddannelse og kommunikation med potentielle 
migranter i oprindelseslandene. Der bør anvendes en bred vifte af kommunikationskanaler, 
lige fra foldere til TV og sociale medier.  
1.2.9.1 retningslinje: Vi anbefaler, at EU informerer borgere, der søger et bedre liv (dvs. 
ingen krigsflygtninge), i oprindelseslandet om virkeligheden i det nye land (håndtering af 
forventninger). EU bør også investere i infrastruktur i udrejselandet og i livskvaliteten for 
de mennesker, der ønsker at flygte.  
4.2.2.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der etableres en fælles og koordineret 
informationspolitik i EU rettet mod de oprindelseslande for personer, der kan blive ofre for 
menneskesmuglere.  
5.1.6.4 retningslinje: Vi anbefaler, at EU styrker sin indsats for at styre og kontrollere 
flygtningestrømme. EU bør f.eks. forsøge at rådgive flygtninge under flugten om realistiske 
chancer for at blive accepteret, relevante love, regler og procedurer for indrejse i EU og 
alternative muligheder. 

 

74. 4.2.2.3 retningslinje: Vi anbefaler, at der skabes lovlige, humanitære veje og transportmidler 
for flygtninge fra kriseområder på en organiseret måde. Samtidig er det nødvendigt at 
opstille kriterier, der gør det muligt at kontrollere, at deres ankomst til Den Europæiske 
Union er berettiget. En liste over prioriterede tiltag. 
 

75. 4.2.2.5 retningslinje: Vi anbefaler, at der lægges større vægt på aktiv bekæmpelse af 
menneskesmugling. Styrkelse af international sikkerhed og efterretninger på dette 
aktivitetsområde. Flere midler til institutioner som Europol og andre agenturer. Der er behov 
for særlige institutioner, der beskæftiger sig med menneskesmugling på tværs af grænserne. 
 

76. 4.2.3.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der træffes foranstaltninger på globalt plan, ikke kun 
på EU-plan. Samarbejde med lande rundt om i verden. Et netværk af velfungerende centre, 
hvor folk har gode vilkår, hvor de opholder sig i en kort periode, og hvor de får konkret hjælp 
til at integrere sig hurtigt og starte et nyt liv. 
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4.3 Afhjælpe årsagerne til migration 

 

77. Gruppering af to retningslinjer 

 

4.3.1.1 retningslinje: Der skal sikres tæt individuel støtte til migranter under integrationen 
i alle lande. 
4.3.1.2 retningslinje: Migranter skal hurtigt tilbydes sprogkurser. 

 

78. 4.3.1.3 retningslinje: Der bør ikke være flere ghettoer, migranter bør bo fordelt. Især skoler 
bør være mere blandede. Erfaringerne med den mislykkede integration af romaer bør 
evalueres, der bør tages ved lære af erfaringerne. 
 

79. 4.3.1.4 retningslinje: Flygtninge bør støttes for at bosætte sig der, hvor de har passende 
jobmuligheder. Med henblik herpå bør der oprettes en platform, hvorved flygtninge med en 
faglært arbejderprofiler kan registreres og matches med den regionale efterspørgsel efter 
faglært arbejdskraft. 
 

80. 4.3.2.2 retningslinje: Følgende ensartede krav til lovlig migration bør gælde i EU: 
Sprogkundskaber på målsproget eller engelsk på niveau B 1 eller B 2 ved indrejse eller 
obligatoriske sprogkurser efter indrejse og erhvervsmæssige kvalifikationer, der påviseligt er 
nødvendige i EU (kvalifikationer skal verificeres), samt en personlig erklæring om formålet 
med og den tilsigtede varighed af migrationen. 
 

81. 4.3.3.1 retningslinje: Der bør skabes muligheder for personlige møder. 
 

82. Gruppering af fire retningslinjer 
 

4.3.4.1 retningslinje: Migranternes leve- og indkvarteringsforhold skal forbedres drastisk.  
4.3.4.2 retningslinje: Migranter bør have mulighed for at klage over dårlige leve- og 
indkvarteringsforhold. 
5.2.7.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der findes et EU-dækkende program, så snart 
asylansøgerne ankommer, og som informerer asylansøgerne om, hvor der rent faktisk 
findes beskæftigelses- og boligmuligheder.  
5.2.9.1 retningslinje: Vi mener, at der bør gennemføres programmer for at hjælpe 
asylansøgere, herunder til at modtage tilskud, for at hjælpe dem med at tilpasse eller 
integrere sig. Med fokus på basale boliger og uddannelse. 

 

 
Område 5: Ansvar og solidaritet i hele EU 
 
5.1 Fordeling af migranter 
 

83. Gruppering af fire retningslinjer 
 

1.2.4.1 retningslinje: Procedurerne for behandling af ansøgninger i forbindelse med 
migration bør fremskyndes.  
4.2.2.4 retningslinje: Vi anbefaler, at asylprocedurerne fremskyndes. Der skal sikres en 
sikker tilbagevenden til oprindelseslandet, hvis der er et reelt behov for at sende personen 
tilbage. Der skal stilles sikkerhed på det sted, hvortil den udsendte person skal vende 
tilbage. Det skal sikres, at personen ønsker at blive sendt tilbage, at det er sikkert for 
vedkommende, og at personen er klar over, hvilke betingelser vedkommende vender 
tilbage til. Det er nødvendigt at sikre, at der er en chance for integration, således at 
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personer, der ikke ønsker at vende tilbage til deres hjemland, ikke sendes tilbage.  
4.3.2.1 retningslinje: Procedurerne for asylansøgninger bør fremskyndes. Kvaliteten af 
undersøgelsesprocedurerne skal dog fortsat sikres. Derfor bør der stilles mere personale til 
rådighed for myndighederne. EU bør lære af USA's effektive screeningprocedurer.  
5.1.1.1 retningslinje: De lande, som flygtningene ankommer til (modtagerlandet), bør 
modtage mere støtte for at kunne behandle asylansøgninger hurtigt og effektivt. 
Modtagerlandene bør også støttes for at kunne tilvejebringe passende infrastruktur til 
modtagelse af asylansøgere. En EU-institution bør overtage denne opgave og 
koordineringen heraf, f.eks. et EU-migrationsministerium (skal oprettes). 

 

84. Gruppering af otte retningslinjer 
 

1.2.6.1 retningslinje: Dublinsystemet bør reformeres, og migranter bør fordeles mere 
ligeligt mellem de europæiske medlemsstater afhængigt af modtagerlandenes kapacitet og 
økonomiske resultater.  
4.2.2.2 retningslinje: Vi anbefaler en revision af Dublinkonventionen. Mere handling på 
europæisk plan, ikke på medlemsstatsniveau.  
5.1.1.2 retningslinje: Asylansøgninger bør indgives direkte på EU-plan og ikke på 
medlemsstatsniveau. 
5.1.2.1 retningslinje: Der bør findes en fordelingsnøgle til fordeling af flygtninge (både 
dem, der fik asyl, og dem, der ikke fik asyl) mellem EU-medlemsstaterne – under 
hensyntagen til EU-medlemsstaternes individuelle forhold og (finansielle) kapacitet.  
5.1.3.1 retningslinje: Der bør indføres og gennemføres kvoter, som definerer antallet af 
flygtninge pr. EU-medlemsland – baseret på medlemslandenes (finansielle) kapacitet.  
5.2.2.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der indføres ensartede regler og kriterier for 
asylprocedurer i EU.  
5.2.5.2 retningslinje: Vi mener, at Dublin-forordningen ikke længere er praktisk eller nyttig 
med hensyn til integration. Planlagt indrejse og integrationspolitik skal være en del af 
enhver ny pagt eller aftale. Den er ikke længere egnet til formålet og er forældet og 
baseret på, at asylansøgere overlades til selv at tage vare på deres situation. Dublin-
forordningen bør ikke ændres, men bør erstattes fuldstændigt.  
5.2.8.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der findes en solid retlig ramme, der muliggør en 
rimelig og retfærdig fordeling af asylansøgere og asylansøgninger. Der bør være et mere 
robust system, hvor EU giver instrukser til medlemsstaterne. 

 

85. 5.1.6.1 retningslinje: Vi anbefaler, at de europæiske agenturer koordinerer bedre for at 
opnå en retfærdig fordeling af asylansøgere og flygtninge (= irregulær migration) i EU's 
medlemsstater. 
 

86. 5.1.6.2 retningslinje: Vi anbefaler, at EU arbejder med kriseprocedurer på en proaktiv og 
fremadrettet måde og ikke kun reagerer på flygtningestrømme, der ankommer til EU-
landenes grænser. 
 

87. 5.1.7.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der stilles flere penge og mere operationel støtte til 
rådighed for de lande, der er særligt berørt af irregulær migration. Størrelsen af de enkelte 
medlemsstaters bidrag bør fastsættes efter objektive kriterier (f.eks. BNP, antal indbyggere 
osv.), og EU bør undersøge mulighederne for at rejse penge på de finansielle markeder 
(kapitalmarkederne) for at finansiere byrdefordelingen (og dermed også fremme f.eks. 
integrationsprojekter, omsorg for flygtninge osv.). 
 

88. 5.1.7.2 retningslinje: Der bør i højere grad tages hensyn til EU-borgernes synspunkter, og 
der skal gøres en større indsats for at skabe enighed og accept blandt EU-borgerne om et så 
vigtigt emne som migration. 
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89. 5.1.8.1 retningslinje: Vi anbefaler, at medlemsstaternes migrationspolitik for lovlig 
indvandring bliver mere liberal og gennemtrængelig. 

 
5.2 Fælles tilgang til asyl 

 

90. 5.2.3.1 retningslinje: Flygtninge, som sandsynligvis vil have ret til asyl i EU, bør have 
forenklet adgang til asylprocedurer, f.eks. direkte i deres hjemlande. 
 

91. Gruppering af tre retningslinjer 
 

5.2.2.2 retningslinje: Vi anbefaler, at der oprettes en EU-institution på højt plan til at tage 
sig af asylspørgsmål og sikre, at disse gennemføres konsekvent og på en lovlig pålidelig 
måde. Denne institution bør definere, hvilke oprindelseslande der kan betragtes som 
"sikre", og hvilke der betragtes som "usikre".  
5.2.3.2 retningslinje: Vi anbefaler, at der oprettes en institution på højere niveau på EU-
plan, eller at Det Europæiske Asylstøttekontor styrkes. En institution på højt niveau bør 
kunne behandle asylansøgninger ensartet i hele EU.  
5.2.11.1 retningslinje: Vi anbefaler, at der oprettes en central organisation til at håndtere 
alle spørgsmål om asyl og immigration. Der bør oprettes en paraplyorganisation med 
tilstrækkelige ressourcer. Der bør være et centralt organ, der overvåger, koordinerer og 
styrer alle. 

 
92. 5.2.5.1 retningslinje: Vi mener, at asylansøgere bør integreres fuldt ud og på en mere 

ensartet og organiseret måde. 
 

93. 5.2.6.1 retningslinje: Vi anbefaler en ny pagt/retlig ramme, der afspejler den tid, vi lever i. 
Integrationsspørgsmål bør behandles så tidligt i processen som muligt. 
 

94. 5.2.10.1 retningslinje: Vi anbefaler, at hver EU-medlemsstat anvender vurderings-
/kvalifikationsprocessen uden forskelsbehandling med hjælp fra alle fælles ressourcer. 
 

95. Gruppering af tre retningslinjer 
 

5.2.12.1 retningslinje: Der bør oprettes særlige centre for at imødekomme sårbare 
uledsagede mindreåriges og/eller forældreløse børns behov umiddelbart efter ankomsten 
til EU.  
5.2.12.2 retningslinje: Vi anbefaler, at der stilles særlige uddannelses- og 
sundhedsprogrammer til rådighed for mindreårige, så snart det er praktisk muligt.  
5.2.12.3 retningslinje: Vi anbefaler, at der oprettes støttetjenester for at hjælpe med at 
tage sig af uledsagede mindreårige. Dette bør ske hurtigt. Støtte bør stilles til rådighed for 
villige plejefamilier. 
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