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Konferenca o prihodnosti Evrope 

Poročilo 

Evropski državljanski forum 4: „EU v svetu/migracije“ 

Tretje zasedanje: 11.–13. februar 2022, Maastricht, Nizozemska 

Evropske državljanske forume organizirajo Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija v okviru 
Konference o prihodnosti Evrope. 

Ta dokument
1
 je pripravila posvetovalna skupina, ki je odgovorna za zasnovo in izvedbo forumov, 

sestavljajo pa jo Danish Board of Technology, Ifok, Missions Publiques, Deliberativa in Kantar Public. 

Evropski državljanski forum 4: Tretje zasedanje foruma „EU v svetu/migracije“ je vodil Danish Board 

of Technology, sovodila pa ga je agencija Missions Publiques. 

Kazalo 

1. Povzetek tretjega zasedanja 

2. Kontekst tretjega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

3. Glavni rezultati zasedanja: priporočila, ki jih je sprejel forum  
 

 

● Priloga I: Kako so se pripravljala priporočila? 

● Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev pri preverjanju dejstev 

● Priloga III: Druga priporočila, ki jih je forum obravnaval, a niso bila sprejeta 

● Priloga IV: Zbrane smernice 

 

1. Povzetek tretjega zasedanja 

Med 11. in 13. februarjem 2022 se je tretjič sestalo 175 naključno izbranih evropskih državljanov 
različnih starosti in iz različnih okolij iz vse Evropske unije. Po prvem in drugem zasedanju so tokrat 
razpravljali o temi „EU v svetu/migracije“. Za to zaključno sejo je udeležence foruma 4 gostil Studio 
Europa Maastricht v sodelovanju z Univerzo v Maastrichtu in Evropskim inštitutom za javno upravo 
(EIPA) v Maastrichtskem razstavišču in konferenčnem centru (MECC) v Maastrichtu, z možnostjo 
sodelovanja prek spleta. Na podlagi smernic z drugega zasedanja so državljani pripravili in potrdili 40 
končnih priporočil, ki bodo predstavljena in obravnavana na plenarnem zasedanju konference. Od 

175 udeležencev jih je 17 sodelovalo na daljavo.  

Razprave in skupinsko delo so potekali v treh oblikah: 

● V podskupinah. V vsaki od 15 podskupin je bilo od deset do trinajst državljanov. V vsaki 
podskupini so uporabljali štiri ali pet jezikov, vsak državljan pa je lahko govoril v lastnem 
jeziku oziroma jeziku, v katerem se je zlahka izražal. Vsaka podskupina je imela posebnega 
strokovnega povezovalca iz posvetovalne skupine ali izmed zunanjih ponudnikov storitev. Za 

podporo organizatorjem je Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) zagotovil enega asistenta 
na podskupino. 

● Plenarno z vsemi udeleženci. Plenarna zasedanja sta v MECC v Mastrichtu vodila glavna 
moderatorja iz posvetovalne skupine, poskrbljeno pa je bilo za tolmačenje v 24 uradnih 
jezikov Unije. 

                                                
1Izjava o omejitvi odgovornosti Za to poročilo so odgovorni izključno avtorji. Ne odraža stališč institucij EU. 
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Najprej so državljani na odprtem forumu preučili vse smernice, pripravljene na drugem zasedanju 

foruma
2. V pomoč pri tem so jim bili strokovnjaki in preverjevalci dejstev, lastno znanje in izkušnje 

ter posvetovanja. Poleg strokovnega znanja jim je pomagala tudi podskupina povezovalcev. Vsak 

udeleženec je dobil petdeset nalepk (deset zelenih za tematsko področje 1, deset rdečih za 
področje 2, deset modrih za področje 3, deset rumenih za področje 4 in deset oranžnih za tematsko 
področje 5), nato pa je označil največ deset zanj najpomembnejših smernic za posamezno področje. 
Po razvrstitvi smernic na ravni foruma so se udeleženci razvrstili v iste podskupine kot med drugim 
zasedanjem in se seznanili, katerim smernicam so dali prednosti preostali člani foruma.  

Vsaka podskupina naj bi pripravila eno do tri priporočila in skupno največ pet. Najboljše 3 smernice, 
ki jih je forum razvrstil znotraj podpodročja, so bile razvrščene na 1., 2. in 3. mesto. Podskupina je 

nato uporabila črne nalepke (pet na osebo), da je razvrstila preostale smernica na 4. in 5. mesto.  

Nato so se podskupine posvetile preoblikovanju smernic v priporočila, za kar so uporabljalo to 
predlogo:  

 Opis Število znakov v EN 

Končno priporočilo Priporočamo, da... 1000 

Končna obrazložitev Priporočamo, ker...  300 

Elementi in vprašanja, ki jih je skupina morala obravnavati pri utemeljevanju priporočila (ni strogo 

obvezno, ampak močno priporočeno), so bila:  

 

1. Zakaj je to priporočilo pomembno in kako je povezano s temami foruma? 

2. Zakaj je treba ukrepati na ravni EU? 

3. Kateri so neželeni učinki in morebitni kompromisi tega priporočila in zakaj se nam vseeno zdi 
pomembno? 

 

Delo v podskupinah je obsegalo štiri 30-minutna srečanja med podskupinami za izmenjavo povratnih 
informacij, da so se lahko udeleženci seznanili z delom drugih podskupin in nadgradili svoja 

priporočila. Pri vsakem tovrstnem srečanju se je po en član vsake podskupine preselil k drugi 
podskupini, ji predstavil osnutek priporočil svoje skupine in se seznanil s pripombami kolegov. 
Asistent je povratne informacije vnesel v spletno razpredelnico podskupine, ki je pripravila osnutek 

priporočil. Tako je imela podskupina poleg ustnega poročila svojega predstavnika na voljo tudi pisno 
poročilo. 

V nedeljo, 13. februarja, je forum glasoval o priporočilih vseh podskupin. Pred glasovanjem so vsi 
udeleženci prejeli osnutek priporočil, pripravljenih prejšnji dan, da so jih lahko prebrali v svojem 
jeziku (v strojnem prevodu iz angleščine). Glasovanje je potekalo s spletnim obrazcem. Razdeljeno je 

bilo na pet delov za pet tematskih področij foruma. Priporočila so bila predstavljena po posameznih 

tematskih področjih, pri čemer je bilo vsakemu področju namenjenih 30 minut, na začetku pa je 
eden državljan iz vsake podskupine predstavil tekom vikenda opravljeno delo. Glavni povezovalec je 

prebral priporočila za tematsko področje v angleščini s tolmačenjem za udeležence. Nato so vsi 
udeleženci glasovali o posameznih priporočilih. Tolmači so vnaprej prejeli pisne osnutke priporočil v 
angleščini, da bi bilo tolmačenje med glasovanjem čim boljše. 

Glede na rezultate glasovanja so bila priporočila razvrščena, kot sledi.  

- Priporočila, ki so prejela najmanj 70 % oddanih glasov, je forum sprejel.  

                                                
2 Poročilo drugega zasedanja foruma 4 je na voljo na povezavi: Forum 4 – 2. zasedanje – poročilo 

 

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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- Priporočil, ki tega praga niso dosegla, forum ni potrdil, so pa navedena v prilogi III tega 

poročila. 

Videoposnetki plenarnih sej foruma so na voljo na povezavah: 

● Plenarno zasedanje foruma, 11. februarja 2022 

● Plenarno zasedanje foruma, 13. februarja 2022 

2. Kontekst tretjega zasedanja v procesu evropskih državljanskih forumov 

Evropski državljanski forumi so eden od glavnih elementov konference o prihodnosti Evrope. 

Oblikovani so bili štirje in državljanom ponujajo priložnost za skupen razmislek o tem, kakšno 
Evropsko unijo si želijo v prihodnosti. 

● Vsak forum sestavlja 200 naključno izbranih evropskih državljanov iz 27 držav članic. 

● Sestava odraža raznolikost EU: glede na to, od kod so (državljanstvo in mesto/podeželje), ter 
glede na socialno-ekonomsko ozadje in raven izobrazbe; 

● v vsakem forumu sta vsaj po ena državljanka in državljan iz vsake države članice; 

● tretjino vsakega državljanskega foruma predstavljajo mladi (stari od 16 do 25 let). Ta skupina 

mladih je posebej povezana z Evropsko prireditvijo za mlade. 

Vsak forum se bo od septembra 2021 do februarja 2022 sestal trikrat. Prvo zasedanje je potekalo v 

Strasbourgu v prostorih Evropskega parlamenta. Drugo zasedanje je potekalo po spletu s spletnim 

orodjem Interactio, ki omogoča večjezična srečanja s simultanim tolmačenjem v 24 jezikov. Tretje 
zasedanje poteka v štirih državah članicah: forum 1 v Dublinu na Inštitutu za mednarodne in 
evropske zadeve in Dublinskem gradu, forum 2 na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, 
forum 3 na Evropski akademiji v Natolinu ter Palači kulture in znanosti v Varšavi, forum 4 pa v 

Maastrichtu gosti Studio Europa Maastricht v sodelovanju z Univerzo v Maastrichtu in Evropskim 

inštitutom za javno upravo (EIPA) v Maastrichtskem razstavišču in konferenčnem centru (MECC).  

Prvo zasedanje je bilo predvsem uvodne narave in namenjeno oblikovanju vizije ter določitvi 
dnevnega reda in tem, ki se jim želijo državljani posvetiti. Na drugem zasedanju so se državljani v te 
teme poglobili in pripravili smernice, tretje zasedanje pa je bilo namenjeno pripravi zaključkov za 
plenarno zasedanje konference in priporočil za nadaljnje ukrepe institucij Unije. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Glavni rezultati zasedanja: priporočila, ki jih je sprejel forum (in se predložijo plenarnemu 
zasedanju) 

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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Tematsko področje 1 – Samostojnost in stabilnost  

 

Tematsko podpodročje 1.1 – Avtonomija EU  

 

1. Priporočamo, da se strateški izdelki evropske proizvodnje (kot npr. kmetijski izdelki, 

polprevodniki, medicinski izdelki, inovativne digitalne in okoljske tehnologije) bolje promovirajo in 

finančno podpirajo, da bodo evropskim potrošnikom na voljo in cenovno dostopni, hkrati pa bi se 
s tem zmanjšala evropska odvisnosti od uvoza tretjih držav v največjem možnem obsegu. Ta 
podpora bi lahko vključevala strukturne in regionalne politike, podporo za ohranitev industrijskih 
panog in dobavnih verig znotraj EU, davčne olajšave, subvencije, aktivno politiko za MSP ter 
izobraževalne programe za ohranitev povezanih usposabljanj in delovnih mest v Evropi. Vendar bi 

morala biti aktivna industrijska politika selektivna in osredotočena na inovativne izdelke ali tiste, 
ki so pomembni za zagotavljanje osnovnih potreb in storitev. 

 

Priporočamo, ker je Evropa postala preveč odvisna od uvoza iz tretjih držav na ključnih področjih, na 
katerih se lahko pojavijo diplomatski konflikti, posledica pa bi lahko bilo pomanjkanje osnovnih ali 

strateško pomembnih izdelkov ali storitev. Ker so proizvodni stroški v EU pogosto višji kot v drugih 
delih sveta, bo dejavnejša promocija in podpora teh izdelkov omogočila in spodbudila Evropejce k 
nakupu konkurenčnih evropskih izdelkov. Prav tako bo okrepila evropsko konkurenčnost ter zadržala 
v prihodnost usmerjene industrije in delovna mesta znotraj Evrope. Močnejša regionalizacija 
proizvodnje bo zmanjšala tudi stroške prevoza in okoljsko škodo. 
 

 

2. Priporočamo, da EU zmanjša odvisnost od uvoza nafte in plina. To je treba storiti z dejavnim 
podpiranjem projektov javnega prometa in energetske učinkovitosti, vseevropskega železniškega 
in tovornega omrežja za visoke hitrosti, širitve dobave čiste in obnovljive energije (zlasti sončne in 
vetrne) ter alternativnih tehnologij (kot sta vodik ali pridobivanje energije iz odpadkov). EU bi 

morala spodbujati tudi kulturni prehod z osebnih avtomobilov na javni prevoz, souporabo e-

avtomobilov in kolesarjenje. 

 

Priporočamo, ker bi s tem ustvarili razmere, ki bi koristile vsem, tako avtonomiji Evrope pred 
zunanjimi odvisnostmi kot ambicioznim ciljem glede podnebja in zmanjšanja CO2. Prav tako bo to 

Evropi omogočilo, da postane močna akterka na področju tehnologij, usmerjenih v prihodnost, 
okrepi svoje gospodarstvo in ustvari delovna mesta. 

 

 

3. Priporočamo, da se sprejme zakon na ravni EU, s katerim se zagotovi, da bodo vsi proizvodni in 

dobavni procesi EU ter uvoženo blago v skladu s kakovostnimi, etičnimi in trajnostnimi standardi 
ter vsemi veljavnimi evropskimi standardi na področju človekovih pravic, ter omogoči certificiranje 
za izdelke, ki so v skladu s tem zakonom. 

 

Priporočamo, ker potrošnikom in trgovcem pomaga pri enostavnem dostopu do informacij o 
izdelkih, ki jih kupujejo/prodajajo. To se doseže s preverjanjem sistema certificiranja, ki prav tako 
pomaga zmanjšati vrzel med poceni in dragimi izdelki, ki so na voljo na trgu. Poceni izdelki ne bodo 

izpolnjevali zahtevanega standarda in zato ne morejo veljati za kakovostne. Skladnost s tem 

certificiranjem bi služila varovanju okolja, varčevanju z viri in spodbujanju odgovorne porabe. 
 

 

4. Priporočamo izvajanje vseevropskega programa za podporo malim lokalnim proizvajalcem iz 
strateških sektorjev v vseh državah članicah. Te proizvajalce bi se strokovno usposabljalo, finančno 
podpiralo s subvencijami in spodbujalo, da (na področjih, kjer so surovine na voljo v EU) 

proizvedejo več blaga, ki izpolnjuje zahteve, posledično pa bi se zmanjšal uvoz. 
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Priporočamo, ker lahko EU s podporo proizvajalcem v strateških sektorjih doseže gospodarsko 
avtonomijo v teh sektorjih. To bi prispevalo k okrepitvi celotnega proizvodnega procesa in s tem k 

spodbujanju inovacij, kar bi vodilo k bolj trajnostni proizvodnji surovin v EU, zmanjšanju stroškov 
prevoza in varovanju okolja. 

 

 

5. Priporočamo izboljšanje izvajanja človekovih pravic na evropski ravni s/z: ozaveščanjem v državah, 
ki ne zagotavljajo spoštovanja EKČP (Evropske konvencije o človekovih pravicah) ali Konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin na zahtevani ravni; strogim nadzorom nad tem, v 
kolikšnem obsegu se v državah članicah spoštujejo človekove pravice, kar bi usklajevala EU in 
pregled stanja na področju pravosodja, in doslednim uveljavljanjem skladnosti z uvedbo različnih 
sankcij. 

 

Priporočamo, ker so se države članice o človekovih pravicah že dogovorile ob ratifikaciji Evropske 
konvencije o človekovih pravicah, zdaj pa je treba povečati njihovo upoštevanje v vsaki posamezni 
državi, da bi zagotovili, da se o človekovih pravicah dejavno obvešča in da se izvajajo v teh državah 
članicah. 
 

 

6. Priporočamo, da se izvede revizija in intenzivna komunikacijska kampanja na vseevropski ravni, da 

bi EURES (evropska služba za zaposlovanje), portal EU o priseljevanju in orodje EU za profiliranje 
znanj in spretnosti državljanov tretjih držav evropski državljani bolje poznali, podjetja iz EU pa bi 
jih pogosteje uporabljala, da bi oglaševala in objavljala svoja prosta delovna mesta. 
 

Priporočamo, da ne ustvarjate nove spletne platforme za oglaševanje zaposlitvenih možnosti za 
evropsko mladino. Podobnih pobud, ki že obstajajo na evropski ravni, je več kot dovolj. Verjamemo, 

da je izboljšanje že obstoječih struktur ključnega pomena za spodbujanje obstoječe delovne sile in 
zaposlitvenih možnosti na evropski ravni. 
 

Tematsko podpodročje 1.2 – Meje  

 

7. Priporočamo vzpostavitev sistema za delovno migracijo v smeri EU, ki bo temeljil na dejanskih 

potrebah evropskih trgov dela. Obstajati bi moral enoten sistem priznavanja poklicnih in 

akademskih diplom, podeljenih zunaj in znotraj EU. Kvalificiranim migrantom bi morali ponuditi 

pridobivanje poklicnih kvalifikacij ter možnosti za kulturno in jezikovno vključevanje. Prosilcem za 
azil z ustreznimi kvalifikacijami je treba omogočiti dostop do trga dela. Obstajati bi morala 
integrirana agencija, katere osnova bi lahko bila Evropska mreža za sodelovanje zavodov za 
zaposlovanje. 

 

To priporočamo, ker Evropa potrebuje kvalificirano delovno silo na določenih področjih, ki jih ni 
mogoče v celoti pokriti z notranjimi viri. Zdaj ni na voljo dovolj učinkovitih načinov, po katerih bi bilo 
mogoče zakonito zaprositi za delovno dovoljenje v EU. Vseevropski sistem priznavanja poklicnih in 

akademskih diplom bo olajšal pokrivanje teh potreb in poenostavil migracijo delovne sile znotraj EU 
in od zunaj v EU. Tako bi lahko učinkoviteje zapolnili zaposlitvene vrzeli in bolje upravljali 
nenadzorovano priseljevanje. Če bi sistem delovne migracije odprli prosilcem za azil, bi jim s tem 
lahko pomagali pri hitrejšemu vključevanju v evropska gospodarstva in družbe. 
 

 

8. Priporočamo, da Evropska unija svojo zakonodajo razširi, tako da agenciji Frontex dodeli več 
pristojnosti in poveča njeno neodvisnost. To bi ji omogočilo, da posreduje v vseh državah članicah 
in zaščiti vse zunanje meje EU. Vendar bi morala EU pregledati procese agencije Frontex, saj je pri 
njenem delovanju potrebna popolna preglednost, da se preprečijo vse vrste zlorab. 
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Priporočamo, ker se nam zdi nesprejemljivo, da se lahko agenciji Frontex zavrne dostop do meja, 
zlasti v primerih kršenja človekovih pravic. Zagotoviti želimo, da agencija Frontex izvaja evropsko 
zakonodajo. Frontex je treba nadzorovati in preverjati, da se prepreči neprimerno vedenje znotraj 
organizacije.  

 

 

9. Priporočamo, da Evropska unija posebej za ekonomske migrante organizira možnost preverjanja 
državljanov, tj. njihovih dokazanih znanj in spretnosti, izkušenj itd., v državi odhoda, da se glede 
na gospodarske potrebe/prosta delovna mesta v državi gostiteljici določi, kdo je upravičen do 
prihoda in dela v EU. Ta merila za preverjanje morajo biti javna in vsi bi morali imeti možnost, da 
sodelujejo pri posvetovanju o njih. To je mogoče doseči z ustanovitvijo (spletne) evropske agencije 
za priseljevanje.  

 

Priporočamo, ker tako ljudem ne bi bilo treba nezakonito prečkati meje. Pretok ljudi, ki vstopajo v 
EU, bi bil nadzorovan, zaradi česar bi se zmanjšal pritisk na mejah. Obenem bi se olajšalo 
zapolnjevanje prostih delovnih mest v državah gostiteljicah. 
 

 

10. Priporočamo, naj Evropska unija zagotovi, da bodo politika sprejema in sprejemne zmogljivosti na 
vseh mejah enaki, tako da se spoštujejo človekove pravice ter zagotovita varnost in zdravje vseh 

migrantov (na primer nosečnic in otrok).  
 

Priporočamo, ker zelo cenimo pošteno in enako obravnavo migrantov na vseh mejah. Želimo 
preprečiti, da bi se migranti predolgo zadrževali na mejah in da bi bile države članice 
preobremenjene zaradi prihoda migrantov. Vse države članice morajo biti dobro pripravljene, da jih 
sprejmejo.  

 

 

Tematsko področje 2 – EU kot mednarodna partnerica  

 

Tematsko podpodročje 2.1 – Trgovina in odnosi z etičnega vidika 

 

11. Priporočamo, da EU uvede omejitve pri uvozu izdelkov iz držav, ki dovoljujejo delo otrok. Za ta 
namen je treba vzpostaviti črni seznam podjetij in ga redno posodabljati glede na aktualne 
razmere. Poleg tega priporočamo, da se otrokom, ki zapuščajo delovno silo, zagotovi postopen 
dostop do šolanja, in da se spodbuja ozaveščenost potrošnikov o delu otrok z informacijami, ki bi 
jih posredovali uradni kanali EU, npr. s kampanjami in pripovedovanjem zgodb. 

 

Priporočamo, ker se zavedamo, da je delo otrok povezano s slabim dostopom do šolanja. S tem 
priporočilom želimo ozaveščati potrošnike, da bi se zmanjšalo povpraševanje po proizvodih, 
izdelanih z delom otrok, da bi to prakso sčasoma odpravili.  
 

 

12. Priporočamo, da EU vzpostavi partnerstva z državami v razvoju, podpira njihovo infrastrukturo in 
si z njimi deli pristojnosti v zameno za vzajemno koristne trgovinske sporazume, da jim pomaga pri 

prehodu na zelene vire energije. 

 

Priporočamo, ker bi s trgovinskimi partnerstvi in diplomatskimi sporazumi olajšali prehod na 
obnovljive vire energije v državah v razvoju. Tako bi oblikovali dobre dolgoročne odnose med EU in 
državami v razvoju ter prispevali k boju proti podnebnim spremembam. 
 

 

13. Priporočamo, da EU uvede obvezno ekološko oceno, prikazano na sprednji strani vsakega 
proizvoda, ki ga lahko kupi potrošnik. Ekološko oceno bi izračunali glede na emisije iz proizvodnje 
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in prevoza ter škodljive sestavine na podlagi seznama nevarnih proizvodov. Ekološko oceno bi 
moral upravljati in nadzorovati organ EU. 

 

Priporočamo, da bi se potrošniki v EU bolj zavedali okoljskega odtisa izdelkov, ki jih kupujejo. 

Ekološka ocena bi se določila po metodi, ki bi temeljila na lestvici za celotno EU, da bi enostavno 
prikazali, v kolikšni meri je proizvod okolju prijazen. Ekološka ocena bi morala vključevati kodo QR na 
hrbtni strani proizvoda, ki bi zagotavljala dodatne informacije o njegovem okoljskem odtisu.  

 

 

Tematsko podpodročje 2.2 – Mednarodni podnebni ukrepi 

 

14. Priporočamo, da Evropska unija sprejme strategijo za povečanje svoje avtonomnosti pri 
proizvodnji energije. Evropski organ, ki bi združeval obstoječe evropske energetske institucije, bi 
moral usklajevati razvoj obnovljivih virov energije glede na potrebe, zmogljivost in vire držav 
članic ob spoštovanju njihove suverenosti. Institucije bi spodbujale izmenjavo znanja med njimi za 

izvajanje te strategije. 

 

To priporočamo, ker smo zaradi sedanje odvisnosti ranljivi v primeru političnih napetosti z državami, 
iz katerih uvažamo energijo, kot vidimo v sedanji krizi z elektriko. Vendar bi morali pri tem 
usklajevanju spoštovati suverenost vsake države. 
 

 

15. Priporočamo višje okoljske standarde za izvoz odpadkov znotraj in zunaj EU ter strožji nadzor in 
sankcije za zaustavitev nezakonitega izvoza. EU bi morala države članice bolj spodbujati, da 
reciklirajo lastne odpadke in jih uporabijo za proizvodnjo energije. 

 

Priporočamo, da bi preprečili okoljsko škodo, ki nastane, ko se nekatere države znebijo svojih 
odpadkov na račun drugih, še zlasti, kadar se pri tem ne upoštevajo okoljski standardi. 
 

 

16. Priporočamo, da EU močneje spodbuja sedanji okoljski prehod, tako da si zastavi cilj odpraviti 

embalažo, ki onesnažuje. Pri tem naj spodbuja uporabo manj embalaže ali okolju prijaznejše 
embalaže. Da se omogoči prilagoditev manjših podjetij, jim je treba zagotoviti pomoč in 
prilagoditve. 

 

Priporočamo, ker moramo zmanjšati uporabo naravnih virov, predvsem surovin, ki prihajajo iz držav 
zunaj EU. Prav tako moramo zmanjšati škodo, ki jo Evropejci povzročajo našemu planetu in 
njegovemu podnebju. Okrepljena podpora malim podjetjem je ključna, da se lahko prilagodijo brez 

zvišanja cen. 
 

 

17. Priporočamo, da države Evropske unije skupaj resneje obravnavajo vprašanje jedrske energije. 
Okrepiti bi bilo treba sodelovanje pri ocenjevanju uporabe jedrske energije in njene vloge pri 

prehodu Evrope na zeleno energijo. 

 

Priporočamo, ker jedrskega vprašanja ne more rešiti ena država. Trenutno v polovici držav članic 
deluje več kot sto reaktorjev in nekaj jih je v fazi gradnje. Ker imamo skupno električno omrežje, 
nizkoogljična električna energija, ki jo proizvajajo, koristi vsem Evropejcem in povečuje energetsko 
avtonomijo naše celine. Poleg tega bi izpostavljeni jedrski odpadki ali jedrska nesreča prizadeli več 
držav. Ne glede na to, kakšna je odločitev o uporabi jedrske energije, bi morali Evropejci o tem 
skupaj razpravljati in oblikovati strategije, ki jih bodo zbliževale ob spoštovanju nacionalne 
suverenosti. 
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Tematsko podpodročje 2.3 – Spodbujanje evropskih vrednot 

 

18. EU bi morala biti bližje državljanom. Priporočamo, da EU ustvarja in krepi povezave z državljani in 

lokalnimi institucijami, kot so lokalne vlade, šole in občine. To bi bilo treba storiti, da bi izboljšali 
preglednost, vzpostavili stik z državljani in z njimi bolje komunicirali o konkretnih pobudah in 
splošnih informacijah EU.  
 

Priporočamo, ker sedanje informacije o EU niso dovolj dostopne vsem skupinam v družbi in ne 
dosežejo navadnih državljanov. Pogosto so dolgočasne, težko razumljive in niso uporabniku prijazne. 
To se mora spremeniti, da bi državljanom zagotovili jasno vizijo o vlogi in ukrepih EU. Da bi 

spodbudili zanimanje, je treba zagotoviti, da bo informacije EU lažje najti, da bodo spodbujale 
motivacijo in da bodo zanimive ter podane v vsakdanjem jeziku. Naši predlogi so: obiski politikov EU 
v šolah, radio, podcasti, neposredna pošta, tisk, avtobusne kampanje, družbeni mediji, lokalni zbori 
državljanov in oblikovanje posebne delovne skupine za izboljšanje komunikacije v EU. Ti ukrepi bodo 
državljanom omogočili dostop do informacij EU, ki ne bodo filtrirane prek nacionalnih medijev. 
 

 

19. Priporočamo tehtnejšo udeležbo državljanov v politiki EU. Predlagamo organizacijo dogodkov za 
neposredno vključevanje državljanov, podobne Konferenci o prihodnosti Evrope. Organizirani bi 
morali biti na nacionalni, lokalni in evropski ravni. EU bi morala zagotoviti skladno strategijo in 

osrednje smernice za te dogodke. 

 

Priporočamo, ker bodo tovrstni dogodki participativne demokracije zagotovili pravilne informacije o 
EU in izboljšali kakovost njenih politik. Dogodke je treba organizirati za spodbujanje temeljnih 

vrednot EU – demokracije in sodelovanja državljanov. Politiki bi lahko na teh dogodkih državljanom 
pokazali, da se jim zdi pomembno, da so državljani seznanjeni z aktualnimi dogodki in da bi morali 
sodelovati pri njihovem oblikovanju. Z osrednjimi smernicami bi poskrbeli, da bodo nacionalne in 

lokalne konference imele skladno in enotno obliko.  

 

 

Tematsko področje 3 – Močna EU v mirnem svetu 

 

Tematsko podpodročje 3.1 – Varnost in obramba 

 

20. Priporočamo, da se bodoče „skupne oborožene sile Evropske unije“ uporabljajo predvsem za 

samoobrambo. Kakršna koli napadalna vojaška akcija je izključena. V Evropi bi to pomenilo 
zmogljivosti za zagotavljanje podpore med krizami, kot so naravne katastrofe. Zunaj evropskih 

meja bi to omogočilo napotitev na območja v izrednih razmerah, izključno na podlagi ustreznega 
pravnega mandata Varnostnega sveta OZN in torej v skladu z mednarodnim pravom. 

 

Če bi Evropska unija uresničila to priporočilo, bi bila na mednarodnem prizorišču sprejeta kot 
verodostojna, odgovorna, močna in miroljubna partnerica. Zato se pričakuje, da bo s svojo 
okrepljeno zmožnostjo za odzivanje na kritične razmere tako znotraj kot zunaj zaščitila svoje 
temeljne vrednote. 

 

 

Tematsko podpodročje 3.2 – Odločanje in zunanja politika EU 

 

21. Priporočamo, da se odločanje o vseh vprašanjih, o katerih se odloča soglasno, spremeni tako, da 
se o njih odloča s kvalificirano večino. Edina izjema bi moralo biti sprejetje nove članice v EU ter 
sprememba temeljnih načel EU iz člena 2 Lizbonske pogodbe in Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah. 
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To bo utrdilo položaj EU v svetu, saj bi delovala enotno v odnosu do tretjih držav in postala prožnejša 
pri svojem odzivanju na splošno, še zlasti pa v kriznih razmerah. 
 

 

22. Priporočamo, da Evropska unija okrepi svojo sposobnost sankcioniranja držav članic, vlad, 
subjektov, skupin ali organizacij ter posameznikov, ki ne spoštujejo njenih temeljnih načel, 
sporazumov in zakonov. Nujno je treba zagotoviti, da se že uvedene sankcije hitro izvajajo in 
izvršujejo. Sankcije proti tretjim državam bi morale biti sorazmerne ukrepom, ki so jih sprožili, 
učinkovite in uporabljene pravočasno. 
 

Da bi bila EU verodostojna in zanesljiva, mora uvesti sankcije za tiste, ki kršijo njena načela. Te 
sankcije je treba takoj in dejavno izvajati ter preverjati. 

 

 

Tematsko podpodročje 3.3 – Sosednje države in širitev 

 

23. Priporočamo, da Evropska unija nameni poseben proračun za pripravo izobraževalnih programov o 
delovanju EU in njenih vrednotah. Nato bo ponujen državam članicam, ki želijo te programe 
vključiti v svoje šolske učne načrte (osnovne šole, srednje šole in univerze). Poleg tega bi lahko 
študentom, ki želijo študirati v drugi evropski državi, prek programa Erasmus ponudili poseben 
tečaj o EU in njenem delovanju. Študenti, ki bi izbrali ta predmet, bi imeli prednost pri 

dodeljevanju navedenih programov v okviru Erasmus. 

 

Priporočamo, da se okrepi občutek pripadnosti EU. To bo državljanom omogočilo, da se bolje 
identificirajo z EU in širijo njene vrednote. Poleg tega bo okrepilo preglednost delovanja EU, koristi, 

ki jih prinaša članstvo v EU, in boj s protievropskimi gibanji, kar bi moralo države članice odvračati od 
izstopa iz EU. 

 

 

24. Priporočamo, da EU bolj izkoristi svojo politično in gospodarsko moč v odnosih z drugimi državami, 
da prepreči izpostavljenost nekaterih držav članic dvostranskim gospodarskim, političnim in 
socialnim pritiskom. 

 

Priporočamo iz treh razlogov. Prvič, to bo okrepilo občutek enotnosti v EU. Drugič, enostranski odziv 
bo zagotovil jasen, močan in hitrejši odgovor, s katerim bi se izognili vsakemu poskusu drugih držav, 
da bi ustrahovale in sprožile represivno politiko proti članicam EU. Tretjič, to bo okrepilo varnost 
Unije in zagotovilo, da se nobena država članica ne bo počutila zapuščena ali prezrta. Dvostranski 
odzivi delijo EU in to je slabost, ki jo tretje države uporabljajo proti nam. 
 

 

25. Priporočamo, da Evropska unija izboljša svojo medijsko strategijo. Po eni strani bi morala EU 
okrepiti svojo prepoznavnost na družbenih medijih in aktivno promovirati svojo vsebino. Po drugi 

strani bi morala EU še naprej vsako leto organizirati konference, ki potekajo v fizični obliki, kot je 
Konferenca o prihodnosti Evrope. Poleg tega priporočamo, da EU še naprej spodbuja inovacije z 
dostopno evropsko platformo socialnih medijev. 

 

Zgoraj navedeno priporočamo, saj ne bi doseglo le mlajših, ampak bi spodbudilo tudi več zanimanja 
in sodelovanja evropskih državljanov prek privlačnejšega in učinkovitejšega komunikacijskega orodja. 
Ti dogodki, kot je Konferenca o prihodnosti Evrope, bi morali državljanom omogočiti, da so bolj 
vključeni v proces odločanja, in zagotoviti, da lahko predstavijo svoja stališča. 
 

 

26. Priporočamo, da se države članice dogovorijo o trdni viziji in skupni strategiji za uskladitev in 
utrjevanje identitete in enotnosti EU, preden dovolijo pristop drugim državam. 
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Priporočamo, ker menimo, da je bistveno okrepiti EU in utrditi odnose med državami članicami, 
preden razmislimo o vključevanju drugih držav. Bolj kot se bodo države integrirale v EU, bolj zapleten 
bo proces odločanja. Zato je pomembno pregledati procese odločanja, ki temeljijo na soglasju. 
 

 

Tematsko področje 4 – Migracije s človeškega vidika  

 

Tematsko podpodročje 4.1 – Odpravljanje vzrokov za migracije 

 

27. Priporočamo, da Evropska unija dejavno sodeluje pri gospodarskem razvoju držav zunaj Evropske 
unije, iz katerih prihaja veliko migrantov. EU bi morala s pomočjo ustreznih organov (na primer 
lokalnih nevladnih organizacij, lokalnih politikov, delavcev na terenu, strokovnjakov itd.) poiskati 

načine za učinkovito in aktivno mirno posredovanje v državah z velikim migracijskim odlivom, ki bi 
se predhodno strinjale z natančnimi pogoji sodelovanja z lokalnimi oblastmi. Ti posegi bi morali 
imeti oprijemljive rezultate z merljivimi učinki. Hkrati bi morali biti ti oprijemljivi rezultati in učinki 
jasno začrtani, da bi državljani EU razumeli politiko razvojne pomoči, ki jo izvaja Unija. V tem 
smislu bi morali postati ukrepi EU za razvojno pomoč bolj prepoznavni. 
 

Priporočamo, ker si EU prizadeva za mednarodni razvoj, vendar mora to delati še naprej in vlagati v 
preglednost in prepoznavnost politike in ukrepov, ki jih izvaja. 

 

 

28. Priporočamo skupni evropski delovni okvir, s katerim bi uskladili delovne pogoje po vsej Uniji (npr. 
minimalna plača, delovni čas itd.). EU bi morala ustvariti osnovne skupne standarde o delu, da bi 

preprečila migracijo državljanov, ki zapuščajo svoje države izvora in iščejo boljše delovne pogoje. V 
okviru teh standardov bi morala EU okrepiti vlogo sindikatov na nadnacionalni ravni. S tem bi EU 

obravnavala notranje ekonomske migracije (migracije državljanov EU) kot kritično vprašanje.  
 

Priporočamo, ker smo ugotovili, da se veliko ljudi v EU seli zaradi ekonomskih razlogov, saj obstaja 
neskladje med delovnimi pogoji v evropskih državah članicah. To povzroča beg možganov v 
posameznih državah, ki se mu je treba izogibati, da bi države članice obdržale talente in delovno silo. 
Čeprav podpiramo prosto gibanje državljanov, menimo, da je neprostovoljna migracija državljanov 
EU med državami članicami EU posledica ekonomskih razlogov. Zato je pomembno vzpostaviti 

skupen delovni okvir.  

 

 

Tematsko podpodročje 4.2 – Vidik človečnosti  
 

29. Priporočamo izvajanje skupne in kolektivne migracijske politike v EU po načelu solidarnosti. 
Osredotočiti se želimo na problem v zvezi z begunci. Skupni postopek v vseh državah članicah 
Unije bi moral temeljiti na najboljši praksi in običajih, ki so se izkazali za uspešne v vseh državah 
Unije. Ta postopek bi moral biti proaktiven in bi ga morali dejavno izvajati tako nacionalni organi 

kot uprava EU.  

 

Problem v zvezi z begunci zadeva vse države v EU. Zdaj so prakse v državah preveč raznolike, kar ima 
negativne posledice tako za begunce kot državljane Unije. Zato je potreben skladen in dosleden 
pristop. 

 

 

30. Priporočamo, da EU poveča svoja prizadevanja za obveščanje in izobraževanje državljanov držav 
članic o temah, povezanih z migracijami. Ta cilj je treba doseči tako, da otroke čim prej, od začetka 
osnovne šole, poučujemo o temah, kot sta migracija in integracija. Če bi to zgodnje izobraževanje 
združili z dejavnostmi nevladnih in mladinskih organizacij ter obsežnimi medijskimi kampanjami, bi 
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lahko v celoti dosegli svoj cilj. Poleg tega je treba uporabiti širok nabor komunikacijskih kanalov, 
od letakov do televizije in družbenih medijev. 

 

Pomembno je ljudem pokazati, da imajo migracije tudi številne pozitivne vidike, kot je dodatna 
delovna sila. Poudariti želimo pomen ozaveščanja o obeh procesih, da bi ljudje razumeli razloge in 
posledice migracij za odpravo stigme, povezane z migranti.  

 

 

Tematsko podpodročje 4.3 – Integracija  

 

31. Priporočamo, da se Direktiva 2013/33/EU o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil v 
državah članicah nadomesti z obvezno uredbo EU, ki se bo enotno uporabljala v vseh državah 
članicah. Prednostna naloga bi moralo biti izboljšanje sprejemnih zmogljivosti in nastanitve. 
Priporočamo ustanovitev posebnega nadzornega organa iz EU za izvajanje te uredbe.  
 

Priporočamo, ker se obstoječa direktiva ne izvaja enotno v vseh državah članicah. Preprečiti je treba 

nastanek razmer, kakršne so v begunskem taborišču Moria. Zato je treba priporočeno uredbo izvajati 
in predvideti obvezne sankcije. Nadzorni organ mora biti močan in zanesljiv. 
 

 

32. Priporočamo, naj EU zagotovi, da vsak prosilec za azil in begunec med postopkom za pridobitev 

dovoljenja za prebivanje obiskuje jezikovne in integracijske tečaje. Tečaji morajo biti obvezni in 
brezplačni ter vključevati osebno podporo pri začetni integraciji. Začeti se morajo v dveh tednih po 
vložitvi prošnje za prebivanje. Poleg tega je treba vzpostaviti mehanizme spodbud in sankcij.  

 

Učenje jezika ter razumevanje kulture, zgodovine in etike države prihoda je ključni korak k integraciji. 
Dolgo čakanje na začetni proces integracije negativno vpliva na družbeno asimilacijo migrantov. 

Mehanizmi sankcij lahko pomagajo prepoznati pripravljenost migrantov za integracijo. 

 

 

Tematsko področje 5 – Odgovornost in solidarnost po vsej EU 

 

Tematsko podpodročje 5.1 – Porazdelitev migracij  

 

33. Priporočamo zamenjavo dublinskega sistema s pravno zavezujočo pogodbo, da se zagotovi 
pravična, uravnotežena in sorazmerna porazdelitev prosilcev za azil v EU na podlagi solidarnosti in 
pravičnosti. Trenutno morajo begunci svoje prošnje za azil vložiti v državi članici EU, v katero 
najprej prispejo. Ta sistemski prehod bi moral biti čim hitrejši. Predlog Evropske komisije za novi 
pakt EU o migracijah in azilu iz leta 2020 predstavlja dober začetek in bi ga bilo treba preoblikovati 
v pravno obliko, saj vključuje kvote za razporeditev beguncev med državami članicami EU. 
 

To priporočamo, ker sedanji dublinski sistem ne spoštuje načel solidarnosti in pravičnosti in nalaga 
veliko breme državam na meji EU, kjer večina prosilcev za azil najprej vstopi na ozemlje EU. Vse 
države članice morajo prevzeti odgovornost za upravljanje tokov beguncev v EU. Skupnost EU 

združujejo skupne vrednote in v skladu s tem bi morala tudi delovati.  
 

 

34. Priporočamo, da EU zagotovi podporo državam članicam EU, da bodo prošnje za azil obravnavale 
hitreje in v skladu s skupnimi standardi. Poleg tega bi bilo treba za begunce zagotoviti 

humanitarno nastanitev. Da bi razbremenili vstopne države, priporočamo, da se begunci po prvem 
prihodu v EU hitro in učinkovito premestijo znotraj EU, tako da se njihova prošnja za azil lahko 
obravnava drugje v EU. Za to je potrebna finančna podpora EU in organizacijska podpora prek 
Agencije Evropske unije za azil. Osebe, katerih prošnje za azil so bile zavrnjene, je treba učinkovito 
poslati nazaj v državo izvora – če se ta šteje za varno. 
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Priporočamo, ker azilni postopki zdaj trajajo predolgo in se lahko med državami razlikujejo. S 
pospeševanjem azilnih postopkov begunci manj časa čakajo na končno odločitev o azilu v objektih za 
začasno namestitev. Prosilci za azil, ki so sprejeti, se lahko hitreje vključijo v svojo končno namembno 
državo. 
 

 

35. Priporočamo močno finančno, logistično in operativno podporo EU za izvajanje prvega sprejema, 
ki bi vodil v morebitno integracijo ali repatriacijo nezakonitih migrantov. Upravičenci do takšne 
podpore so obmejne države EU, ki nosijo breme migracijskega pritoka. 

 

Priporočamo močno podporo, ker nekatere obmejne države EU zaradi svoje geografske lege nosijo 
največje breme pritoka migrantov. 
 

 

36. Priporočamo, da se okrepi mandat Agencije Evropske unije za azil za usklajevanje in upravljanje 

porazdelitve prosilcev za azil v državah članicah EU, da se doseže pravična porazdelitev. Pravična 
porazdelitev zahteva upoštevanje potreb prosilcev za azil ter logističnih in gospodarskih 
zmogljivosti držav članic EU ter njihovih potreb na trgu dela. 

 

Priporočamo, ker centralizirano usklajevanje in upravljanje porazdelitve prosilcev za azil, ki ga države 
članice in njihovi državljani štejejo za pravično, preprečuje zmedo in socialne napetosti ter tako 
prispeva k večji solidarnosti med državami članicami EU. 
 

 

Tematsko podpodročje 5.2 – Skupni pristop k azilu 

 

37. Priporočamo ustanovitev krovne institucije EU ali okrepitev Agencije Evropske unije za azil za 
obravnavo in odločanje o prošnjah za azil za celotno Evropsko unijo na podlagi enotnih 
standardov. Zadolžena bi morala biti tudi za pravično razporeditev beguncev. Ta institucija bi 
morala tudi opredeliti, katere izvorne države so varne in katere niso in bi morala biti odgovorna za 
vračanje zavrnjenih prosilcev za azil.  
 

Priporočamo, ker so za sedanjo azilno politiko značilne nejasne odgovornosti in različni standardi 
med državami članicami EU. To vodi v nedosledno izvajanje azilnih postopkov po vsej EU. Poleg tega 
ima Agencija EU za azil trenutno le „mehko“ moč. Državam članicam lahko v zvezi z vprašanji azila le 
svetuje.  

 

 

38. Priporočamo takojšnjo ustanovitev azilnih centrov za mladoletnike brez spremstva v vseh državah 
članicah EU. To je treba storiti, da bi mladoletnike čim prej namestili in zanje poskrbeli ob 
upoštevanju njihovih posebnih potreb.  
 

Priporočamo, ker: 
1) je verjetno, da bodo številni mladoletniki travmatizirani (prihajajo s konfliktnih območij); 
2) imajo različni otroci različne potrebe (glede na starost, zdravstveno stanje itd.); 
3) bi uresničitev tega priporočila zagotovila, da bi ranljivi in travmatizirani mladoletniki prejeli vso 

potrebno oskrbo, takoj ko je to mogoče; 
4) ker so mladoletniki bodoči evropski državljani in bi morali, če se jih ustrezno obravnava, pozitivno 
prispevati k prihodnosti Evrope. 

 

 

39. Priporočamo vzpostavitev skupnega, preglednega sistema za hitro obravnavo prosilcev za azil. Ta 

postopek bi moral zagotoviti minimalni standard in bi se moral uporabljati enako v vseh državah 
članicah. 
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Priporočamo, ker: 
1) bi izvedba tega priporočila omogočila hitrejše in preglednejše obravnavanje prošenj za azil; 
2) neuspeh pri pospeševanju azilnega postopka vodi v nezakonitost in kriminal; 
3) bi morali minimalni standardi, kot so navedeni v našem priporočilu, vključevati spoštovanje 
človekovih pravic, zdravstvenega stanja in izobraževalnih potreb prosilcev za azil; 
4) bi izvajanje tega priporočila omogočilo dostop do zaposlitve in samooskrbe, kar bi omogočilo 
pozitiven prispevek k družbi EU, saj urejen zaposlitveni status preprečuje zlorabe prosilcev za azil v 
delovnem okolju. To bi nedvomno izboljšalo integracijo vseh zadevnih oseb; 
5) ima daljše bivanje v azilnih domovih negativne posledice za duševno zdravje in dobro počutje 
stanovalcev. 

 

 

40. Močno priporočamo popolno prenovo vseh sporazumov in zakonodaje, ki urejajo azil in 

priseljevanje v Evropi. Poleg tega priporočamo, da se sprejme pristop „celotna Evropa“. 

 

Priporočamo, ker: 
1) so vsi sedanji dogovori od leta 2015 do danes neizvedljivi, nepraktični in niso več ustrezni za svoj 
namen; 

2) EU bi morala biti prva agencija in upravljati vse druge agencije in nevladne organizacije, ki se 

neposredno ukvarjajo z azilnimi vprašanji;  
3) prizadete države članice to vprašanje večinoma same rešujejo, svojevoljen odnos nekaterih držav 
članic pa slabi enotnost EU; 
4) nova ciljno usmerjena zakonodaja bi omogočila boljšo prihodnost vsem prosilcem za azil in vodila 
k enotnejši Evropi; 
5) vrzeli v veljavni zakonodaji povzročajo konflikte in neskladja po Evropi ter povečujejo nestrpnost 
evropskih državljanov do migrantov; 
6) močnejša in ustrezna zakonodaja bi privedla do zmanjšanja kriminala in zlorab sedanjega azilnega 
sistema. 
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Priloga I: Kako so se pripravljala priporočila? 

A. Pregled tretjega zasedanja  

  

Zasedanje 

3 

Dan 1 

Povezovanje, določanje 
prednostnih nalog in začetek 

Dan 2 

Oblikovanje smernic v 

končna priporočila 

Dan 3 

Glasovanje o končnih 
priporočilih 

Glasovanje o 

končnih priporočilih 
Oblikovanje smernic v 

priporočila 

Dobrodošlica ter cilji za 
vikend 

Odprti forum 

Branje in prednostno 

razvrščanje smernic 

Povratne informacije drugim 

skupinam 

Končno oblikovanje 
priporočil 

Oblikovanje smernic v 

priporočila 

Plenarno 

zasedanj

e 
Odprti 

forum 

Delo v 
podskupinah 
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B. Shema za pripravo priporočil  
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C. Natančen postopek za pripravo priporočil 

11. 2. 2022 

Plenarna seja 1 

Cilj: ponovno povezovanje foruma in priprave na tretje zasedanje 

Dobrodošlica Beseda državljanom Posodobitev platforme Dnevni red za konec tedna Predstavitev 

načina dela na zasedanju 

Odprti forum 1 

Cilj: Razvrstitev smernic po pomembnosti 

Predstavitev smernic in neformalna razprava v dveh preddverjih (brez tolmačenja); označitev 
smernic z nalepkami glede na pomembnost. Vsak udeleženec je dobil petdeset nalepk (deset zelenih 
za tematsko področje 1, deset rdečih za področje 2, deset modrih za področje 3, deset rumenih za 

področje 4 in deset oranžnih za tematsko področje 5), nato pa je označil največ deset zanj 
najpomembnejših smernic za posamezno področje.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tematsko 

področje 5 – 

Odgovornost 

in 

solidarnost 

po vsej EU 

 

Tematsko 

podpodročje 

5.1 –  

Tematsko 

področje 3 –  

Močna EU v 
mirnem svetu 

 

Tematsko 

podpodročje 

3.1 –  varnost in 

obramba 

Tematsko 

področje 1 – 

Samostojnost in 

stabilnost 
 

Tematsko 

podpodročje 

1.1 – 

Avtonomija EU 

Tematsko 

področje 4 

– Migracije 

s 

človeškega 
vidika 

 

Tematsko 

podpodročj
e 4.1 – 

Tematsko 

področje 2 – 

EU kot 

mednarodna 

partnerica 

 

Tematsko 

podpodročje 

2.2 – 

Mednarodni 



 

  

Forum 4, 3. zasedanje - 18 

 

Evropski državljanski forum 4: „EU v svetu/migracije“ 

Delo v podskupinah 1 

Cilj: Začetek preoblikovanja smernic v priporočila 

12. 2. 2022 

Delo v podskupinah 2 

Cilj 1: Preoblikovanje smernic v priporočila 

Način dela je bil enak kot pri prvem delu v podskupinah. 

Cilj 2: Izmenjava povratnih informacij z drugimi podskupinami z istega tematskega področja 

Cilj 3: Izmenjava povratnih informacij z drugimi podskupinami z različnih tematskih področij 

Način dela je ostal enak. 

Cilj 4: Končno oblikovanje priporočil 

V zadnji fazi naj bi vključili povratne informacije drugih podskupin in preverjena dejstva. Podskupine 
so končale svoja priporočila. 

13. 2. 2022 

Odprti forum 2 

Cilj: Priprava glavnih sporočil za plenarno zasedanje konference 

Skupina 20 predstavnikov foruma na plenarnem zasedanju konference je tudi med zasedanji 

pripravljala glavna sporočila. Pogovarjali so se z udeleženci in opredeljevali glavne ideje, da bi lahko 
na preprost način posredovali ugotovitve foruma. Najpomembnejša sporočila bi morala odražati 
priporočila in njihove utemeljitve. 

Plenarna seja 2 

Cilj: Glasovanje o priporočilih 

Navodila za udeležence 

 

1. Pritisnite gumb na tabličnem 
računalniku. 

 

2. Skenirajte kodo QR, da 

dobite povezavo na obrazec s 

priporočili za tematsko 
področje. 

 

3. Preverite osebno 

identifikacijsko številko (PIN), 
ki je za tablico. 
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4. Številko PIN vnesite v 
obrazec. 

 

 

5. Za vsako priporočilo 
tematskih področij glasujete z 
znakom za palec navzgor ali 

navzdol. Nato rezultat oddate. 

 

 

 

 

 

 

6. Sprejmejo se priporočila, ki 
so med vsemi oddanimi glasovi 

prejela najmanj 70 % glasov 

„za“ s palcem navzgor. 
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Priloga II: Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev pri preverjanju dejstev 

Prispevek strokovnjakov in preverjevalcev dejstev je usklajeval tako imenovani strokovni in 

informacijski center KICK, v katerega so bili vključeni člani skupnega sekretariata in posvetovalna 
skupina. Če so udeleženci, povezovalci, opazovalci ali gostujoči strokovnjaki potrebovali pojasnila, so 
to sporočili centru KICK, ki je vprašanja posredoval ustreznemu strokovnjaku oziroma preverjevalcu 

dejstev. 

Pri posvetovanju v podskupinah je pri preverjanju dejstev v živo in prek spleta sodelovalo več 
strokovnjakov. Poleg tega so bili dosegljivi tudi strokovnjaki treh institucij in so odgovarjali na 

vprašanja o dejstvih s svojega strokovnega področja, zlasti o veljavnih predpisih ali drugih političnih 
instrumentih.  

Strokovnjaki in preverjevalci dejstev so morali odgovarjati hitro in posredovati čim jasnejše 
odgovore, ki jih je najprej odobril KICK, nato pa jih je povezovalec posredoval udeležencem. Na voljo 
so bili spodaj našteti strokovnjaki. Vsi niso prejeli vprašanj, nekateri pa so lahko prispevali odgovore 
na različnih tematskih področjih.  

Seznam strokovnjakov, ki so sodelovali v živo in prek spleta 

Strokovnjaki za tematsko področje 1: Neodvisnost in stabilnost  

● Sophie Vanhoonacker, vodja katedre za administrativno upravljanje in profesorica na 

katedri Jeana Monneta na fakulteti za humanistične in družbene vede Univerze v 
Maastrichtu. 

● Martijn Pluim, direktor za dialog in sodelovanje v zvezi z migracijami v mednarodnem centru 

ICMPD.  

Strokovnjaki za tematsko področje 2: EU kot mednarodna partnerica 

● Heidi Maurer, raziskovalka na oddelku za e-upravljanje in upravo na Donavski univerzi v 

Kremsu.  

● Anna Herranz-Surrallés, izredna profesorica za mednarodne odnose na fakulteti za 

humanistiko in družbene vede Univerze v Maastrichtu. 
● Nadya Dedikova, avtorica diplomatskih besedil, diplomatska skupina EU za zeleni dogovor. 

● Bernard Hoekman, profesor in direktor za raziskovalno področje „globalna ekonomija“, 

Center Roberta Schumana za napredne študije pri Evropskem univerzitetnem inštitutu v 
Firencah.  

● Andrea Ott, profesor prava o zunanjih odnosih EU na pravni fakulteti Univerze v 

Maastrichtu. 

● Wolfgang Koeth, višji predavatelj na Evropskem inštitutu za javno upravo. 

Strokovnjaki za tematsko področje 3: Močna EU v mirnem svetu  

● Steven Blockmans, direktor za raziskave v Centru za evropske politične študije, profesor 
prava zunanjih odnosov EU in upravljanja na Univerzi v Amsterdamu in odgovorni urednik 

revije European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, namestnik direktorice inštituta AIES. 
● Leonard Schuette, doktorski raziskovalec pri projektu NestIOr „Who gets to live forever? 

Toward an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations“ 

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
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(Kdo bo živel večno? Na poti k institucionalni teoriji o zatonu in smrti mednarodnih 
organizacij), Univerza v Maastrichtu. 

● Béata Huszka, docentka, Univerza Loránda Eötvösa.  

● John O’Brennan, vodja katedre Jeana Monneta za evropsko integracijo ter direktor centra 

Maynooth za evropske in evrazijske študije.  

Strokovnjaki za tematsko področje 4: Migracije s človeškega vidika  

● Rainer Münz, gostujoči profesor na univerzi Central European University.  

● Rainer Bauböck, profesor s krajšim delovnim časom v programu globalnega upravljanja v 
centru Roberta Schumana za napredne študija pri Evropskem univerzitetnem inštitutu. 

● Talitha Mortimer Dubow, raziskovalka v skupini za migracijo pri UNU-MERIT/Maastrichtski 

podiplomski šoli za upravljanje, Univerza v Maastrichtu. 
● Martijn Pluim, direktor za dialog in sodelovanje v zvezi z migracijami v mednarodnem centru 

ICMPD.  

● Lalaine Siruno, doktorat, Poslovno-ekonomska šola, Maastrichtska podiplomska šola za 
upravljanje, Univerza v Maastrichtu. 

● Jérôme Vignon, svetovalec na inštitutu Jacquesa Delorsa. 

Strokovnjaki za tematsko področje 5: Odgovornost in solidarnost po vsej EU 

● Violeta Moreno-Lax, profesorica prava, Queen Mary University of London.  

● Philippe De Bruycker, profesor in vodja katedre Jean Monnet za evropsko pravo o 

priseljevanju in azilu na inštitutu za evropske študije, Université Libre de Bruxelles. 

 

  

https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
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/
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Priloga III: Druga priporočila, ki jih je obravnaval forum, a niso bila sprejeta 
 

 

Tematsko področje 1 – Samostojnost in stabilnost  

 

Tematsko podpodročje 1.1 – Avtonomija EU 

 

Priporočamo, da se na prošnjo držav v razvoju vzpostavijo intervencijski programi za gospodarski 
razvoj, ki temeljijo na partnerstvu, prilagojenem potrebam posamezne države, in/ali trgovinskem 
sporazumu, in sicer po začetni študiji o njihovem gospodarskem potencialu, na podlagi česar se 
zagotovita gospodarska podpora in strokovno usposabljanje. 

To priporočamo, ker bi vodilo k razvoju industrijske neodvisnosti in posledično ustvarjanju delovnih 
mest, zaradi česar bi se izboljšale splošne razmere na področju migracij; s tem se lahko tudi izboljšajo 
trgovinski sporazumi v državah v razvoju. 
 

 

Tematsko področje 2 – EU kot mednarodna partnerica  

 

Tematsko podpodročje 2.1 – Trgovina in odnosi z etičnega vidika 

 

Priporočamo, da EU uvede predpise, ki bi podjetjem nalagala obveznost, da nadzorujejo svojo 
dobavno verigo, tako da redno pripravljajo celovita (revizijska) poročila, in določala pogoje, ki 
bodo nagrajevala in omejevala uvoz v skladu z etičnimi merili. Glede na velikost bi morala podjetja 

predložiti poročilo o notranji in/ali zunanji reviziji.  
 

Priporočamo, da bi se razširil etični vidik pri trgovanju z EU s spremljanjem dejavnosti podjetij v 
dobavni verigi po več državah, s čimer bi podjetja spodbudili k ravnanju v skladu z etičnimi merili na 
področjih, kot so uporaba nevarnih proizvodov, pravice delavcev in delovni pogoji, možna uporaba 
dela otrok in varstvo okolja. To priporočilo ne bi veljalo za spletne proizvode, ki jih neposredno kupi 

potrošnik. 
 

 

Tematsko področje 3 – Močna EU v mirnem svetu 

 

Tematsko podpodročje 3.1 – Varnost in obramba 

 

Priporočamo, da se sedanja evropska varnostna struktura v osnovi preoblikuje, da bo postala 
učinkovitejša, uspešnejša in zmogljivejša nadnacionalna struktura. To bo na koncu privedlo do 
ustanovitve „skupnih oboroženih sil Evropske unije“. Ta razvoj bo vključeval postopno integracijo 
in nato preoblikovanje nacionalnih oboroženih sil. Takšno poenotenje vojaških zmogljivosti in 

zmogljivosti po Evropski uniji naj bi tudi spodbudilo trajno evropsko povezovanje. Ustanovitev 

skupnih oboroženih sil Evropske unije bi zahtevala tudi nov sporazum o sodelovanju z Natom in 
neevropskimi državami članicami Nata. 
 

V skladu s tem priporočilom pričakujemo, da bodo vojaške strukture v Evropski uniji stroškovno 
učinkovitejše in zmožne, da se odzovejo in ukrepajo, kadar je to potrebno. Na podlagi tega 
celostnega pristopa bi morala biti Evropska unija bolje pripravljena za odločno in usklajeno 

ukrepanje v kritičnih razmerah. 
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Tematsko področje 4 – Migracije s človeškega vidika  

 

Tematsko podpodročje 4.1 – Odpravljanje vzrokov za migracije 

 

Priporočamo, da EU oblikuje protokol za ukrepanje v zvezi s prihodnjo begunsko krizo, ki bo 
nastala zaradi podnebne krize. EU mora v okviru tega protokola razširiti opredelitev beguncev in 
prosilcev za azil, da bo izčrpna in bo vključevala ljudi, ki so jih prizadele podnebne spremembe. 
Številni migranti se zaradi pogojev, ki ne bodo omogočali preživetja, ne bodo mogli vrniti v svoje 

države izvora, zato bi moral drugi del protokola zagotoviti, da institucije najdejo nove načine 
uporabe za območja, ki jih prizadenejo podnebne spremembe, da bi podprle migrante, ki so 
zapustili ta ozemlja. Poplavljena območja bi se lahko na primer uporabila za ustvarjanje vetrnih 
elektrarn. 

 

To priporočamo, ker smo za podnebno krizo odgovorni vsi. Zato imamo odgovornost do tistih, ki so 
najbolj prizadeti. Čeprav nimamo niti napovedi niti konkretnih podatkov o prihodnjih podnebnih 

beguncih, bodo podnebne spremembe nedvomno vplivale na življenja milijonov ljudi. 
 

 

Tematsko podpodročje 4.2 – Vidik človečnosti 
 

Priporočamo takojšnjo in organizirano izboljšanje ter financiranje zakonitih, humanitarnih poti in 
prevoznih sredstev za begunce s kriznih območij. Poseben organ, ustanovljen posebej za ta namen, 
bi moral vzpostaviti in urejati poseben sistem „varnih evropskih cest“. Ta agencija, ustanovljena 

po zakonodajnem postopku, bi imela svoje lastne pristojnosti, zapisane v njenem poslovniku.  

 

Trgovina z ljudmi in tihotapljenje sta resna problema, ki ju je treba obravnavati. Naše priporočilo bi 
gotovo vodilo v zmanjšanje teh težav.  
 

 

Tematsko podpodročje 4.3 – Integracija 

 

Priporočamo uvedbo evropske direktive, ki bi določala, da na posameznem bivalnem območju v 
posamezni državi članici ne bi smelo biti več kot 30 % prebivalcev iz tretjih držav. Ta cilj bi moral 
biti dosežen do leta 2030 in evropske države članice morajo prejemati podporo za njegovo 
uresničevanje. 
 

Priporočamo, ker bo enakomernejša geografska porazdelitev omogočila boljše sprejemanje 
migrantov s strani lokalnega prebivalstva in s tem k boljši integraciji. Odstotek je bil določen glede na 
nov politični dogovor na Danskem.  
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Priloga IV: Zbrane smernice 

 

Tematsko področje 1 – Neodvisnost in stabilnost  

 
1.1. Avtonomija EU  

 

1. 1.1.1.1 Smernica: Potencialno bi morale biti vse evropske države članice vključene v euro, 
vendar morajo biti izpolnjena merila za pristop.  

 

2. 1.1.1.2 Smernica: Dobiček od špekulacij s kriptovalutami bi moral biti obdavčen; kriptovalute 
ne bi smele biti priznane kot uradno plačilno sredstvo.  
 

3. Sklop dveh smernic 

 

1.1.2.1 Smernica: Uvesti bi bilo treba spodbude za proizvodnjo v Evropi in podpirati bi bilo 

treba evropske delavce.  

1.1.11.1 Smernica: Predlagamo, da se državam EU in s tem vlagateljem, ki prihajajo iz njih, 
zagotovijo ugodnejši pogodbeni pogoji kot vlagateljem, ki prihajajo iz držav zunaj Unije in 
želijo vlagati v Uniji.  

 

4. 1.1.2.2 Smernica: Promovirati bi bilo treba hrano iz lokalnih virov in jo finančno podpirati.  
 

5. 1.1.3.1 Smernica: Skladnost s standardi Svetovne trgovinske organizacije bi morali 

certificirati in sankcionirati neodvisni organi.  

 

6. Sklop treh smernic 

 
1.1.4.1 Smernica: Podjetja bi morala biti zavezana, da vzamejo nazaj svoje izdelke.  

1.1.4.2 Smernica: Podjetja bi morala biti zavezana, da zagotovijo garancijo za svoje 

proizvode za 10 let in razpoložljivost rezervnih delov za 20 let. 
1.1.10.2 Smernica: Glede na povratne informacije skupine 1 menimo, da bi lahko bilo 

koristno zagotoviti 10-letno obdobje garancije/20-letno razpoložljivost rezervnih delov.  
 

7. Sklop štirih smernic 

 

1.1.4.3 Smernica: Proizvodi bi morali imeti kodo QR z informacijami o njihovi proizvodnji in 

dobavni verigi.  

1.1.10.1 Smernica: Predlagamo, da se najprej vzpostavi sistem visokih standardov za izdelke 

EU, ki bodo pozneje postali standard za vse uvoženo blago.  
1.1.14.1 Smernica: EU bi morala imeti program za uveljavljanje odgovornosti podjetij, ki bi 

jih spodbujal k spoštovanju zakonodaje o dobavni verigi in jih odvračal od oddajanja storitev 
v zunanje izvajanje v državah, ki izkoriščajo delavce ali ne delujejo trajnostno.  
2.1.2.1 Smernica: Certifikacijske sheme, ki lahko potrošnike obveščajo o okoljskih in delovnih 
pogojih (kot so etične proizvodne metode/ekološka ocena).  
 

8. 1.1.5.1 Smernica: V mednarodnih trgovinskih sporazumih je treba vedno upoštevati 
trajnostna in etična merila.  

 

9. 1.1.5.2 Smernica: Povečati bi se moralo število sankcij in dajatev na uvoz iz držav, ki kršijo 
standarde.  
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10. 1.1.6.1 Smernica: Povečati bi se moralo število partnerstev za tehnologijo ter raziskave in 
razvoj z državami, ki še niso velike partnerice (npr. Tajvan, Afrika, Latinska Amerika).  
 

11. 1.1.6.2 Smernica: Vzdrževati in podpirati bi morali več mednarodnih šol zunaj Evrope; v 
razredih bi bilo treba poučevati o evropskih etičnih vrednotah.  
 

12. 1.1.7.2 Smernica: S širitvijo javnega prevoza bi bilo treba zmanjšati odvisnost od 
avtomobila.  

 

13. Sklop treh smernic 

 

1.1.8.1 Smernica: Predlagamo, da se ponudijo subvencije proizvajalcem, ki delajo na 

območjih, najprimernejših za ta trend.  
1.1.8.3 Smernica: Predlagamo visoko obdavčitev materialov, ki zapuščajo Evropsko unijo, 
da bi se uporabili v drugih državah.  
1.1.8.4 Smernica: Glede na povratne informacije skupine 1 menimo, da bi bila možna 
rešitev obdavčitev ogljikovih emisij prevoznih podjetij.  

 

14. 1.1.8.2 Smernica: Predlagamo, da se materiali/proizvodi/blago, ki se izvažajo iz EU in nato 
ponovno uvozijo v EU, obdavčijo z zelo visokimi davki, ki bi odvračali od proizvodnje blaga iz 
materialov Unije zunaj EU.  

 

15. 1.1.9.1 Smernica: Predlagamo, da se proizvodne dejavnosti, ki jih izvajajo nekatera podjetja, 

preselijo nazaj v države izvora, tako da se s tem velik del proizvodnje vrne v EU (to bi lahko 

spodbudili s sistemom spodbud za ta podjetja, ki se vrnejo).  

 

16. 1.1.9.2 Smernica: Glede na povratne informacije skupine 1 menimo, da bi to bila dobra 

rešitev za zmanjšanje izvoza kritičnih surovin, pri čemer bi ta ukrep veljal samo zanje, ne pa 
za vse kategorije materialov na splošno. 
 

17. 1.1.12.1 Smernica: Predlagamo enotno delovanje na ravni EU v smislu pogajanj o uvozu ali 

izvozu.  

 

18. 1.1.13.1 Smernica: V zvezi s tem vprašanjem menimo, da bi za dokaz enotnosti na ključnih 
področjih, ki so v zadnjih letih v državah članicah vse bolj izpostavljena (splav, pravice oseb 
LGBTQ itd.), morala evropska zakonodaja prevladati nad nacionalno zakonodajo.  

 

19. Sklop dveh smernic 

 

1.1.15.1 Smernica: Menimo, da je treba tem državam pomagati pri razvoju njihovih 
proizvodnih zmogljivosti prek evropskih intervencijskih programov.  

2.1.3.1 Smernica: Oblikovanje močnejših odnosov z razvijajočimi se gospodarstvi, pa tudi z 
drugimi državami.  

 

20. 1.1.16.1 Smernica: Verjamemo, da je treba vzpostaviti vsem dostopno platformo z 

možnostmi za zaposlitev po vsej EU.  
 

 

1.2 Meje  
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21. Sklop dveh smernic 

 

1.2.3.1 Smernica: Agencija Frontex bi morala prevzeti večjo odgovornost za varovanje 
zunanjih meja. Ta naloga ne bi smela biti prepuščena predvsem nacionalnim državam. 
Uslužbenci agencije Frontex bi se lahko usposabljali skupaj z mejnimi policisti v državah 
članicah. Agencija Frontex bi lahko tudi tesno sodelovala z Europolom.  

1.2.11.1 Smernica: Evropska unija mora svojo zakonodajo razširiti, tako da se agenciji 
Frontex dodeli več pristojnosti in poveča njena neodvisnost. Vendar bi morala EU gotovo 
vzpostaviti večji nadzor in zahtevati popolno preglednost delovanja agencije Frontex, da se 

preprečijo zlorabe. 
 

22. 1.2.7.1 Smernica: Potreben je sistem za delovno migracijo, ki bi temeljil na dejanskih 

potrebah v Evropi; vzor za to bi moral biti sistem v Kanadi. Migrantom bi morali ponuditi 

pridobivanje poklicnih kvalifikacij ter možnosti za kulturno in jezikovno vključevanje.  
 

23. 1.2.7.2 Smernica: Zasebni sektor bi moral dobiti več spodbud za ohranitev proizvodnje v EU, 
s čimer bi se tudi povečala ponudba delovnih mest za migrante.  
 

24. 1.2.9.2. Smernica: EU bi morala posebej za ekonomske migrante v državi odhoda organizirati 
možnost preverjanja državljanov (v zvezi z njihovimi znanji in spretnostmi, ozadjem itd.), da 
se ugotovi, kdo je upravičen do prihoda in dela v EU. Ta merila za preverjanje morajo biti 
javna in vsi bi morali imeti možnost, da sodelujejo pri posvetovanju o njih. To je mogoče 
doseči z ustanovitvijo (spletne) evropske agencije za priseljevanje.  
 

25. 1.2.10.1 Smernica: EU mora zagotoviti, da je politika sprejema na vseh mejah enaka, tako da 

se spoštujejo človekove pravice ter zagotovita varnost in zdravje vseh beguncev (na primer 

nosečnic in otrok), morda v sodelovanju z agencijo Frontex. Če država tega ne izpolni, bi jo 
morala EU kaznovati ali celo začasno prevzeti del države, da bi begunci lahko varno potovali 
skozi državo (na primer „belo tranzitno območje“, samo za prečkanje, ne za bivanje).  

 

26. 1.2.12.1 Smernica: EU bi morala poskrbeti, da nevladne organizacije ne bi bile več potrebne, 
tako da bi jim preprečila samostojno delovanje. EU ima sama dolžnost reševati življenja in 
mora delovati humanitarno. Nevladne organizacije morajo delovati po navodilih EU in ne 

samostojno.  

 

 

Tematsko področje 2 – EU kot mednarodna partnerica  

 

2.1 Trgovina in odnosi z etičnega vidika 

  

27. Sklop dveh smernic 

 

2.1.1.1 Smernica: Sodelovanje z zasebnim sektorjem in dobavitelji v zadevnih državah, da 
se problem reši pri viru.  
2.1.1.2 Smernica: Zagotavljanje ustreznih socialnih razmer za otroke, vključno s šolanjem, 
na primer z brezplačnim šolanjem, v državah, kjer se izvaja delo otrok.  

 

28. Sklop dveh smernic 
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2.1.2.2 Smernica: Spremljanje trgovinske izmenjave med državami in zagotavljanje 
spoštovanja etičnih vrednot.  
2.2.5.3 Smernica: Okrepitev sodelovanja z državami izvoznicami, da bi izpolnjevale okoljske 
in etične standarde ter da bi bili njihovi izdelki v skladu z evropskimi varnostnimi standardi 
(oznaka CE, oblikovanje novih, bolj prilagodljivih standardov, ki se bodo bolj upoštevali).  

 

29. 2.1.3.2 Smernica: Oblikovanje trgovinskih sporazumov s Kitajsko na podlagi mednarodnih 

sporazumov in pogodb.  

 

30. Sklop treh smernic 

 

2.1.4.1 Smernica: Na primer prek kvote za izdelke, kadar jih primanjkuje.  

2.1.4.2 Smernica: Na primer, varna bistvena elektronika in zdravstveni proizvodi/cepiva.  

2.1.4.3 Smernica: Zagotoviti lastno proizvodnjo bistvenih proizvodov v EU v obdobjih 

pomanjkanja. 

 

31. Sklop treh smernic 

 

2.1.5.1 Smernica: Zagotavljanje nadzora, davkov in kazni proti korupciji.  

2.1.5.2 Smernica: Pri trgovanju z državami, v katerih obstaja korupcija, je bistveno, da vse 
strani dobro razumejo okvir sporazuma.  

2.1.5.3 Smernica: Pri trgovanju z državami, v katerih je prisotna korupcija, je treba 
spoštovati trgovinske sporazume, da se denar razdeli v skladu s sporazumom.  

 

32. Sklop dveh smernic 

 

2.1.6.2 Smernica: Zagotoviti je treba, da države v razvoju spoštujejo okoljske sporazume in 
da EU podpira tako sporazume kot države v razvoju.  
2.2.3.4 Smernica: Olajšati je treba prenos in izmenjavo zelenih tehnologij v države v razvoju 
(v okviru trgovinskih ali diplomatskih sporazumov).  

 

33. 2.1.6.3 Smernica: Ozaveščeni potrošniki v EU.  
 

2.2 Mednarodni podnebni ukrepi 

 

34. 2.2.2.1 Smernica: Strožji ukrepi in nadzor za omejevanje tega izvoza, okrepljeno sodelovanje 
med nacionalnimi nadzornimi organi za boj proti okoljskim zlorabam.  

 

35. Sklop treh smernic 

 

1.1.7.3 Smernica: Države članice bi morale bolje reciklirati svoje odpadke in jih uporabiti za 

proizvodnjo energije. To bi lahko spodbudila in podprla EU.  

2.2.2.2 Smernica: Spodbujati bi bilo treba boljšo ponovno uporabo odpadkov, vključno z 
ustvarjanjem energije (bioplin).  

2.2.2.3 Smernica: Več recikliranja.  
 

36. 2.2.2.4 Smernica: Zmanjšanje embalaže in pomoč malim podjetjem pri ustvarjanju bolj 
ekološke embalaže (orodja).  
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37. 2.2.3.1 Smernica: Vzpostavitev enotnega prostora za evropska podjetja, ki jim bo omogočil 
promocijo ekološko odgovornih izdelkov in storitev ter izmenjavo znanja.  
 

38. 2.2.3.2 Smernica: Ustanovitev evropskega akademskega konzorcija, posebej povezanega z 

zelenimi inovacijami. 

 

39. 2.2.3.3 Smernica: Razvoj Evropskega sveta za inovacije.  

 

40. Sklop štirih smernic 

 

2.1.6.1 Smernica: Višja obdavčitev držav, ki ne izpolnjujejo okoljskih standardov.  
2.2.4.1 Smernica: Davek, ki bo sorazmeren s pogoji proizvodnje (glede na okoljsko in 

delovno pravo).  

2.2.4.2 Smernica: Uvedba strožjih pravil za kaznovanje podjetij, ki uporabljajo te prakse.  

2.2.6.2 Smernica: Okrepitev davčnih mehanizmov in premije za spodbujanje potrošnje z 
manj emisijami.  

 

41. 2.2.5.1 Smernica: Povečanje deleža mineralnih rud in surovin, pridobljenih v EU.  
 

42. 2.2.5.2 Smernica: Spodbujanje razvoja okolju prijaznejših metod pridobivanja.  
 

43. 2.2.6.1 Smernica: Uvedba moratorija na porabo energije digitalnih storitev in regulacija 

posebno potratne in nekritične uporabe, kot so kriptovalute in NFT. 
 

44. Sklop treh smernic 

  

1.1.7.1 Smernica: Proizvodnjo energije v Evropi bi bilo treba razširiti in bolje uporabiti naše 
notranje vire.  

2.2.7.1 Smernica: Nadaljnji razvoj električne energije iz obnovljivih virov (sončna, vetrna, 
vodna energija, bioplin, proizveden iz odpadkov) znotraj EU.  

2.2.7.3 Smernica: Ustvariti bi bilo treba vodilno podjetje v Evropi na področju zelene 
proizvodnje električne energije (Airbus za zeleno elektriko).  

 

45. 2.2.7.2 Smernica: Začetek evropske razprave o jedrski energiji.  
 

46. 2.2.7.4 Smernica: Omogočiti bi bilo treba boljši prenos energije znotraj Evropske unije 
(plinovod in drugo).  

 

 

2.3 Spodbujanje evropskih vrednot  

 

47. 2.3.1.1 Smernica: Pregled vrednot in norm, da se zagotovi skupna odgovornost za idejo v 

vseh državah članicah.  
48. 2.3.2.1 Smernica: Pogostejše izvajanje tovrstnih dejavnosti na ravni EU (Konferenca o 

prihodnosti Evrope, v kateri sodelujemo).  

 

49. Sklop štirih smernic 

 



 

  

Forum 4, 3. zasedanje - 29 

 

Evropski državljanski forum 4: „EU v svetu/migracije“ 

2.2.1.1 Smernica: Ustvarjanje in krepitev posrednikov med EU in lokalnimi institucijami.  

2.2.1.2 Smernica: Bolj neposredna komunikacija z evropskimi državljani prek temu 
namenjenega kanala (na primer prek poročil, različnih medijev) za obveščanje o podnebni 
politiki EU ter o konkretnih projektih in pobudah, ki so bili izvedeni.  

2.2.1.3 Smernica: Objavljanje več statističnih podatkov o emisijah iz različnih sektorjev EU 
in zagotavljanje, da bodo bolj vidni (na primer prek prej omenjenega kanala).  

2.3.2.2 Smernica: Priporočamo, da EU komunicira neposredno z evropskimi državljani prek 
temu namenjenega kanala ali oddelka za komuniciranje. Informacije o konkretnih projektih 

in pobudah, ki so bili izvedeni.  

 

50. 2.3.4.1 Smernica: EU bi morala zagotoviti skupno varnost na mejah EU v skladu z načeli in 
vrednotami EU. To pomeni, da spoštujemo človekove pravice ne glede na to, kaj se dogaja 

na zunanjih mejah.  

 

51. 2.3.4.2 Smernica: EU bi morala spodbujati sodelovanje med nacionalnimi vojskami različnih 
držav EU in osebjem Evropske unije.  
 

52. 2.3.4.3 Smernica: Priporočamo, naj EU varuje meje in hkrati zagotavlja urejene migracije.  

 

 

Tematsko področje 3 – Močna EU v mirnem svetu  

 

3.1 Varnost in obramba  

 

53. Sklop treh smernic 

 

3.1.1.1 Smernica: Priporočamo, da se evropska vojska oblikuje kot dopolnilna sila k 
obstoječim Natovim strategijam in strukturam.  
3.1.2.1 Smernica: Priporočamo prestrukturiranje obstoječe (evropske) varnostne arhitekture 
in prenos obstoječih finančnih sredstev v učinkovitejše vojaške formacije.  
3.1.3.1 Smernica: Priporočamo razvoj in izgradnjo prihodnjih evropskih oboroženih sil v 
sodelovanju z Natom.  

 

54. 3.1.4.1 Smernica: Priporočamo, da se evropske oborožene sile lahko uporabljajo samo v 
obrambne namene in da je agresivno vojaško ukrepanje izključeno.  
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Tematsko podpodročje 3.2 – Odločanje in zunanja politika EU  

 

55. Sklop dveh smernic 

 

3.2.1.1 Smernica: Priporočamo, da Evropska unija preneha uporabljati soglasje za toliko odločitev in 
da ga uporabi le za nekatere, redke, bistvene in nenujne zadeve.  

3.3.1.1 Smernica: Predlagamo, naj se način odločanja v EU spremeni tako, da se vse odločitve 
sprejemajo s kvalificirano večino. Ko bo ta sprememba uvedena, bo EU lahko preučila prošnje novih 
držav za vključitev in jih predložila v glasovanje s kvalificirano večino.  

 

56. 3.2.1.2 Smernica: Nadalje priporočamo, da EU za izvajanje smernice 1 okrepi svoje 
demokratične strukture, kot je vloga Evropskega parlamenta v teh procesih.  
 

57. Sklop petih smernic 

 

2.3.3.1 Smernica: Kot državljani priporočamo, da EU ustvari „katalog glob in omejitev privilegijev 

članstva“ za obravnavanje kršitev vrednot ali drugih skupnih dogovorov.  
2.3.3.2 Smernica: Kot državljani priporočamo, da EU izvaja sankcije proti državam članicam, ki kršijo 

človekove pravice. Države članice bi morale biti enotne glede sankcij.  
3.2.2.1 Smernica: Priporočamo, da Evropska unija okrepi svojo sposobnost sankcioniranja držav 
članic ali tretjih držav in poskrbi, da se te sankcije izvajajo.  
5.1.3.2 Smernica: Proti državam članicam EU, ki ne spoštujejo obstoječih pravil in solidarnostnih 
mehanizmov o migracijski politiki, bi bilo treba uvesti (finančne) sankcije.  
5.2.1.1 Smernica: Priporočamo konkretne in stroge kazni/sankcije proti državam članicam EU, kadar 
kršijo človekove pravice ali načela pravne države med azilnimi postopki. Na primer, državi članici se 
ne izplačajo sredstva EU.  
 

Tematsko podpodročje 3.3 – Sosednje države in širitev  

 

58. 3.3.1.2 Smernica: Predlagamo, da države članice skupaj jasno opredelijo skupno vizijo 

prihodnosti Evrope v smislu širitve EU na druge sosednje države.  
 

59. 3.3.2.1 Smernica: Predlagamo uvedbo evropske državljanske vzgoje v državah članicah, da bi 
državljani bolje poznali EU in njeno delovanje ter da bi sprejeli evropske vrednote. Evropsko 
državljansko vzgojo bi morale predlagati institucije EU, nato pa sprejeti različne države 

članice. 
 

60. 3.3.2.2 Smernica: Predlagamo razvoj prisotnosti EU na družbenih omrežjih, predvsem da se 
doseže mlajši del javnosti in preprečijo napačne informacije v medijih.  
 

61. 3.3.3.1 Smernica: Predlagamo, naj EU bolj izkoristi svojo trgovinsko moč v diplomatskih 

odnosih s sosednjimi državami in s tem prepreči dvostranske pritiske na nekatere države 
članice s strani sosednjih držav. 
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Tematsko področje 4 – Migracije s človeškega vidika  

 

Tematsko podpodročje 4.1 – Integracija  

 

62. 4.1.1.1 Smernica: Priporočamo, da EU finančno podpre države izvora pri krepitvi njihovega 
gospodarskega in političnega razvoja, a pri tem vedno analizira vsak primer posebej in 
upošteva posebnosti posamezne države. Strokovnjaki bi morali opredeliti države, v katerih bi 
se te dejavnosti lahko izvajale, in usmerjati ukrepe, ki se bodo razvili na terenu. Vzpostaviti bi 

bilo treba tudi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na terenu, da bi 

pomagale usmerjati pomoč, saj dobro poznajo razmere in državljane. 
 

63. 4.1.1.2 Smernica: Priporočamo vzpostavitev povezave med podporo za migracije v državah 
izvora in širitvenimi politikami EU z obmejnimi državami.  
 

64. 4.1.1.3 Smernica: Priporočamo tudi, da se migracije med državami članicami obravnavajo 
kot kritično vprašanje.  
 

65. 4.1.2.1 Smernica: Priporočamo, da EU vzpostavi model, ki bo omogočal izobraževanje in 
usposabljanje migrantov in tako spodbujal njihovo vrnitev v države izvora, pri čemer se mora 
vedno zagotoviti, da v tej državi ni ogroženo njihovo življenje. Pomembno jih je izobraziti, da 

se povečajo viri teh držav in zaščitijo begunci, in sicer z zagotavljanjem podpore pri učenju 
novih veščin.  
 

66. 4.1.2.2 Smernica: Evropski uniji priporočamo, da pripravi izpite na skupni stopnji za vse 
države znotraj in zunaj EU in tako pomaga tako migrantom kot državam.  
 

67. 4.1.2.3 Smernica: Priporočamo prizadevanja za skupni delovni okvir za zagotovitev 
stabilnosti v Evropski uniji.  

 

68. 4.1.2.4 Smernica: Evropski uniji priporočamo vlaganje v model, podoben „EURES“, ki bo 

osredotočen na tretje države.  
 

69. 4.1.3.1 Smernica: Priporočamo oblikovanje posebnega akcijskega protokola za boj proti 
podnebnim spremembam, ki bi to vprašanje obravnaval z vidika podnebnih migracij. 
 

70. 4.1.3.2 Smernica: Evropski uniji priporočamo, naj razmisli o tem, kaj migracijska kriza je in 
kaj ni, ter naj predhodno opredeli merila, ki omogočajo razlikovanje enega od drugega in 
ustrezno ukrepanje.  

 

Tematsko podpodročje 4.2 – Vidik človečnosti  
 

71. 4.2.1.1 Smernica: Priporočamo izvajanje skupne migracijske politike v Evropski uniji.  
 

72. Sklop šestih smernic 

 

4.1.4.1 Smernica: Priporočamo prizadevanja za spodbujanje destigmatizacije.  
4.2.1.2 Smernica: Priporočamo izvajanje aktivnosti v državah članicah, ki bodo usmerjene v 

izobraževanje in dvig družbene ozaveščenosti na področju migracij.  
4.3.3.2 Smernica: Zgodbe o uspehu dobro integriranih migrantov je treba širiti, v idealnem 
primeru ne s kampanjami, ampak z dogodki, na katerih migranti pripovedujejo o svojih 
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zgodbah.  

4.3.3.3 Smernica: Razmisliti je treba o tem, kako neposredno doseči ljudi z negativnim 
odnosom do migrantov.  

5.1.6.3 Smernica: Priporočamo, da EU poveča svoja prizadevanja za obveščanje in 
izobraževanje državljanov EU o migracijah ter v svojih izobraževalnih kampanjah jasno 

razlikuje med različnimi kategorijami migracij (dovoljene in nedovoljene, zakonite in 
nezakonite, begunci, prosilci za azil, migranti).  

5.2.7.2 Smernica: Izbrani organ EU bi moral državam članicam zagotoviti natančne 
informacije za izobraževanje državljanov o kulturi in etosu države izvora tistih migrantov, ki 
iščejo azil. Za to je treba uporabiti medije.  

 

73. Sklop petih smernic 

 

1.2.5.1 Smernica: V državah izvora in tranzicijskih državah, kjer so dejavni trgovci z ljudmi, 
bi se morala izvajati boljša in intenzivnejša komunikacija z migranti.  
1.2.8.1 Smernica: Izboljšati bi bilo treba izobraževanje in komunikacijo s potencialnimi 
migranti v državah izvora. Uporabiti bi bilo treba širok nabor komunikacijskih kanalov, od 
letakov do televizije in družbenih medijev.  
1.2.9.1 Smernica: Priporočamo, da EU državljane, ki iščejo boljše življenje (tj. razen vojnih 
beguncev), v državi izvora obvesti o dejanskih razmerah v novi državi (upravljanje 
pričakovanj). EU bi morala vlagati tudi v infrastrukturo v državi odhoda in v kakovost 
življenja ljudi, ki želijo pobegniti.  
4.2.2.1 Smernica: Priporočamo oblikovanje skupne in usklajene informacijske politike v EU, 
usmerjene na države, iz katerih prihajajo osebe, ki bi lahko postale žrtve tihotapcev.  
5.1.6.4 Smernica: Priporočamo, da EU okrepi svoja prizadevanja za usmerjanje in nadzor 
tokov beguncev. EU bi morala na primer poskušati svetovati beguncem med pobegom o 

realnih možnostih, da bodo sprejeti, ustreznih zakonih, pravilih in postopkih za vstop v EU 
ter alternativnih možnostih.  

 

74. 4.2.2.3 Smernica: Priporočamo ustvarjanje zakonitih, humanitarnih poti in zagotavljanje 
prevoznih sredstev za begunce s kriznih območij. Hkrati je treba oblikovati merila, ki 
omogočajo preverjanje, ali je njihov prihod v Evropsko unijo upravičen. Seznam prednostnih 
ukrepov. 

 

75. 4.2.2.5 Smernica: Priporočamo, da se večji poudarek nameni aktivnemu boju proti 
tihotapljenju ljudi. Okrepiti je treba mednarodno varnost in obveščevalne podatke na tem 
področju dejavnosti. Več sredstev za institucije, kot so Europol in druge agencije. 
Potrebujemo namenske institucije, ki se ukvarjajo s preprečevanjem tihotapljenja ljudi čez 
meje.  

 

76. 4.2.3.1 Smernica: Priporočamo ukrepanje na svetovni ravni, ne le na ravni EU. Sodelovanje z 
državami po vsem svetu. Mreža dobro delujočih centrov, kjer imajo ljudje dobre pogoje, v 
katerih bivajo kratek čas in v katerih dobijo konkretno pomoč, da se hitro vključijo in začnejo 

novo življenje.  
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Tematsko podpodročje 4.3 – Odpravljanje vzrokov za migracije  

 

77. Sklop dveh smernic 

 

4.3.1.1 Smernica: Tesno individualno podporo migrantom med integracijo je treba 

zagotoviti v vseh državah.  
4.3.1.2 Smernica: Migrantom je treba hitro ponuditi jezikovne tečaje.  

 

78. 4.3.1.3 Smernica: Ne smejo se oblikovati geti, migrante je treba razporediti. Zlasti šole bi 
morale biti bolj mešane. Ovrednotiti je treba izkušnje pri neuspešni integraciji Romov; treba 
se je učiti.  
 

79. 4.3.1.4 Smernica: Begunce je treba podpreti, da se naselijo tam, kjer imajo ustrezno 

priložnost za zaposlitev. V ta namen je treba ustvariti platformo, v kateri bi lahko zabeležili in 
uskladili profile kvalificiranih delavcev beguncev z regionalnim povpraševanjem po 
kvalificiranih delavcih.  

 

80. 4.3.2.2 Smernica: V EU bi morale veljati naslednje enotne zahteve za zakonito migracijo: 

znanje ciljnega jezika ali angleščine na stopnji B 1 ali B 2 ob vstopu ali obvezni jezikovni tečaj 
po vstopu + poklicne kvalifikacije, ki so dokazano potrebne v EU (kvalifikacije morajo biti 

preverjene) + osebna izjava o cilju in predvidenem trajanju migracije. 

 

81. 4.3.3.1 Smernica: Treba je ustvariti priložnosti za osebna srečanja.  
 

82. Sklop štirih smernic 

 

4.3.4.1 Smernica: Življenjske in nastanitvene razmere migrantov je treba korenito 

izboljšati.  
4.3.4.2 Smernica: Migranti bi morali imeti možnost pritožbe zaradi slabih življenjskih in 
bivalnih razmer.  

5.2.7.1 Smernica: Priporočamo oblikovanje programa za celotno EU, ki bi prosilce za azil 
takoj, ko pridejo, obveščal o tem, kje dejansko obstajajo možnosti za zaposlitev in bivanje.  
5.2.9.1 Smernica: Verjamemo, da je treba izvajati programe za pomoč prosilcem za azil, 
vključno s subvencijami, ki bi jim pomagali pri asimilaciji ali integraciji. Poudarek mora biti 
na osnovnih bivanjskih pogojih in izobraževanju.  

 

 

Tematsko področje 5 – Odgovornost in solidarnost po vsej EU  

 

5.1 – Porazdelitev migracij  

 

83. Sklop štirih smernic 

 

1.2.4.1 Smernica: Postopke za obdelavo zahtev za migracijo je treba pospešiti.  
4.2.2.4 Smernica: Priporočamo pospešitev azilnih postopkov. Zagotavljanje varne vrnitve v 
izvorno državo, če obstaja resnična potreba po vrnitvi osebe. Zagotavljanje varnosti v kraju, 
kamor se bo poslana oseba vrnila. Prepričati se je treba, da oseba želi biti poslana nazaj, ali 

je zanjo varno, v kakšne pogoje se vrača? Preveriti je treba, če obstaja kakršna koli možnost 
integracije, da ne bi vračali ljudi, ki se ne želijo vrniti v svojo državo izvora.  
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4.3.2.1 Smernica: Postopke za obdelavo prošenj za azil je treba pospešiti. Kakovost 

postopkov preverjanja pa mora ostati zagotovljena. Zato je treba organom zagotoviti več 
osebja. EU bi se morala zgledovati po učinkovitih postopkih preverjanja v ZDA.  
5.1.1.1 Smernica: Države, kamor prihajajo begunci (države prihoda), bi morale dobiti večjo 
podporo, da bi lahko hitro in učinkovito obravnavale prošnje za azil. Podpreti je treba tudi 
države prihoda, da bi lahko zagotovile ustrezno infrastrukturo za sprejem prosilcev za azil. 
To nalogo in njeno usklajevanje bi morala prevzeti institucija EU, na primer (še 
neustanovljeno) ministrstvo EU za migracije.  

 

84. Sklop osmih smernic 

 

1.2.6.1 Smernica: Dublinski sistem bi bilo treba reformirati, migrante pa bi morali bolj 

enakomerno porazdeliti med evropske države članice, odvisno od zmogljivosti in 

gospodarske uspešnosti držav sprejema.  
4.2.2.2 Smernica: Priporočamo revizijo Dublinske konvencije. Ukrepati je treba bolj na 
evropski ravni, ne na ravni držav članic.  
5.1.1.2 Smernica: Prošnje za azil je treba vložiti neposredno na ravni EU, ne na ravni držav 
članic. 
5.1.2.1 Smernica: Oblikovati je treba formulo za razporeditev beguncev (tako tistih, ki so 

dobili azil, kot tistih, ki niso) med državami članicami EU – ob upoštevanju pogojev in 

(finančnih) zmožnosti držav članic EU.  
5.1.3.1 Smernica: Uvesti in uveljaviti je treba kvote, ki določajo število beguncev na državo 
članico EU – glede na (finančne) zmogljivosti držav članic.  
5.2.2.1 Smernica: Priporočamo oblikovanje enotnih pravil in meril za azilne postopke v EU.  

5.2.5.2 Smernica: Menimo, da Dublinski sporazum ni več praktičen ali uporaben v zvezi z 
integracijo. V morebitni novi pakt ali sporazum je treba vključiti načrtovano integracijo in 
sprejem. Ta sporazum ni več primeren za svoj namen in je zastarel, saj temelji na tem, da 

so prosilci za azil pri urejanju svojih zadev prepuščeni sami sebi. Dublinskega sporazuma ne 
bi smeli spreminjati, temveč bi ga morali v celoti nadomestiti.  
5.2.8.1 Smernica: Priporočamo oblikovanje trdnega pravnega okvira, ki bo omogočal 
pošteno in pravično porazdelitev prosilcev za azil in prošenj. Obstajati bi moral močnejši 
sistem znotraj EU, ki bi državam članicam zagotavljal navodila.  

 

85. 5.1.6.1 Smernica: Evropskim agencijam priporočamo boljše usklajevanje, da bi dosegli 

pravično porazdelitev prosilcev za azil in beguncev (= nedovoljene migracije) znotraj držav 
članic EU.  
 

86. 5.1.6.2 Smernica: Priporočamo, da EU pri kriznih postopkih deluje proaktivno in upošteva 
napovedi, pri čemer ni dovolj, da se zgolj odziva na tokove beguncev, ki prihajajo na meje 

držav članic EU.  
 

87. 5.1.7.1 Smernica: Priporočamo, da se državam, ki so posebno prizadete zaradi nedovoljenih 
migracij, zagotovi več denarja in operativne podpore. Znesek prispevkov posameznih držav 
članic je treba meriti z objektivnimi merili (npr. BDP, število prebivalcev itd.), EU pa bi morala 

preučiti možnosti zbiranja denarja na finančnih trgih (kapitalskih trgih) za delitev financiranja 
bremena (in s tem tudi spodbujanje npr. integracijskih projektov, skrbi za begunce itd.).  

 

88. 5.1.7.2 Smernica: Mnenje državljanov EU bi bilo treba bolj upoštevati in si bolj prizadevati za 
doseganje soglasja in sprejemanja med državljani EU o tako pomembni temi, kot so 
migracije. 
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89. 5.1.8.1 Smernica: Priporočamo, da migracijska politika držav članic za redno priseljevanje 
postane bolj liberalna in prepustna.  

 

Tematsko podpodročje 5.2 – Skupni pristop k azilu  

 

90. 5.2.3.1 Smernica: Beguncem, ki bodo najverjetneje imeli pravico do azila v EU, je treba 

omogočiti poenostavljen dostop do azilnih postopkov, na primer neposredno v njihovih 
matičnih državah.  
 

91. Sklop treh smernic 

 

5.2.2.2 Smernica: Priporočamo ustanovitev institucije EU na visoki ravni, ki bo obravnavala 
vprašanja azila in poskrbela za njihovo dosledno izvajanje ter pravno gotovost. Ta institucija 
bi morala opredeliti, katere države izvora se lahko štejejo za varne in katere za nevarne.  

5.2.3.2 Smernica: Priporočamo ustanovitev institucije na višji ravni na ravni EU ali pa 
okrepitev Evropskega azilnega podpornega urada. Institucija na visoki ravni, kot je ta, bi 

morala imeti možnost enotno pregledovati prošnje za azil po vsej EU.  
5.2.11.1 Smernica: Priporočamo ustanovitev centralizirane organizacije za upravljanje vseh 
zadev azilnega priseljevanja. Ustanoviti bi bilo treba krovno organizacijo, ki bi imela dovolj 

sredstev. Obstajati bi morala centralna organizacija, ki spremlja, usklajuje in upravlja vse.  

 

92. 5.2.5.1 Smernica: Menimo, da bi morali biti prosilci za azil celovito integrirani na bolj enoten 

in organiziran način.  
 

93. 5.2.6.1 Smernica: Priporočamo, da se vzpostavi nov pakt/pravni okvir, ki odraža čas, v 
katerem živimo. Vprašanja v zvezi z integracijo je treba obravnavati že vnaprej, saj jih je 
treba zgodaj rešiti.  
 

94. 5.2.10.1 Smernica: Priporočamo, da vsaka država članica EU enako uporablja postopek 
ocenjevanja/kvalifikacije z uporabo vseh skupnih virov.  

 

95. Sklop treh smernic 

 

5.2.12.1 Smernica: Ustanoviti je treba namenski center ali centre, ki bi zadovoljili potrebe 

ranljivih mladoletnikov brez spremstva in/ali sirot takoj po prihodu v EU.  

5.2.12.2 Smernica: Priporočamo, da se mladoletnikom čim prej zagotovijo posebni 
izobraževalni in zdravstveni programi.  
5.2.12.3 Smernica: Priporočamo, da se ustanovi rejniška služba za pomoč pri oskrbi 

mladoletnikov brez spremstva. To bi bilo treba urediti čim hitreje. Prostovoljnim rejniškim 
družinam bi morala biti na voljo podpora. 
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