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Konferensen om Europas framtid 

Rapport: 

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

Sammanträde 3: 11–13 februari 2022, Maastricht (Nederländerna) 

De europeiska medborgarpanelerna anordnas av Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
kommissionen inom ramen för konferensen om Europas framtid. 

Detta dokument1 har tagits fram av överläggningsgruppen, som består av Danska Teknologirådet, 
Ifok, Missions Publiques, Deliberativa, och Kantar Public, och som ansvarar för utformning och 
genomförande av panelerna. Den europeiska medborgarpanelen 4: ”EU i världen / Migration” 
Sammanträde 3 leddes av den danska teknikstyrelsen tillsammans med Missions Publiques. 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning av session 3 

2. Bakgrund till session 3 inom ramen för den europeiska medborgarpanelen 

3. Sessionens viktigaste resultat: Rekommendationer som antagits av panelen  

 

 

● Bilaga I: Hur utarbetades rekommendationer? 

● Bilaga II: Bidrag från experter/faktagranskare till stöd för faktagranskningsprocessen 

● BILAGA III: Andra rekommendationer som panelen övervägde och som inte godkändes 

● Bilaga IV: Grupperade orienteringar 

 

1. Sammanfattning av session 3 

Den 11–13 februari 2022 träffades 175 slumpmässigt utvalda EU-medborgare i olika åldrar, med 

olika bakgrunder och från hela EU, för tredje gången för att diskutera ”EU i världen / Migration”, och 

fortsätta de överläggningar som ägde rum under sessionerna 1 och 2. Studio Europa Maastricht stod 

värd för denna avslutande session för panel 4 i Maastricht Exhibition and Conference Center (MECC) 

i Maastricht, i samarbete med universitetet i Maastricht och Europeiska institutet för offentlig 

förvaltning, och deltagarna hade även möjlighet att delta online. Med hjälp av de orienteringar som 

deltagarna hade utvecklat under session 2 som grund för sitt arbete utarbetade och godkände 

deltagarna 40 slutliga rekommendationer som kommer att läggas fram för och diskuteras i 

konferensens plenarförsamling. Av de 175 deltagarna deltog 17 personer på distans. 

Deltagarna diskuterade och arbetade kollektivt i tre olika format: 

● I undergrupper. Var och en av de 15 undergrupperna bestod av omkring 10–13 medborgare. 

I varje undergrupp talades fyra–fem olika språk och varje deltagare hade möjlighet att tala 

sitt eget språk eller ett språk som de kände sig bekväma med. Varje undergrupp hade en 

särskild professionell moderator från överläggningsgruppen eller från andra externa 

tjänsteleverantörer. Till stöd för moderatorernas arbete tillhandahöll Europeiska institutet 

för offentlig förvaltning en assistent per undergrupp. 
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● I ett plenarsammanträde, med alla deltagare närvarande. Plenarsessionerna leddes av två 

huvudmoderatorer från överläggningsgruppen, med tolkning på de 24 officiella EU-språken, 

vid MECC i Maastricht. 

Med stöd av experter och faktagranskare, deras egna kunskaper och erfarenheter, och genom 

överläggningar, började medborgarna med att undersöka alla de orienteringar som panelen 

utarbetade under session 22 i ett ”öppet forum”. Utöver den sakkunskap som tillhandahållits fick de 

också stöd av moderatorer från undergrupperna. Varje deltagare fick 50 klistermärken (tio gröna för 

tema 1, tio röda för tema 2, tio blå för tema 3, tio gula för tema 4, tio orangefärgade för tema 5) och 

använde dem för att markera upp till tio prioriterade orienteringar per tema. När denna prioritering 

på panelnivå hade slutförts tilldelades medborgarna samma undergrupper som de hade arbetat med 

under session 2 och konstaterade tillsammans vilka av undergruppens orienteringar som hade 

prioriterats av resten av panelen.  

Vid utarbetandet av rekommendationer fick varje undergrupp ett vägledande intervall för antalet 

rekommendationer på en till tre, med ett maximiantal på fem. De tre orienteringar som panelen 

rangordnade främst i underområdet lades till på första, andra och tredje plats. Undergruppen 

använde sedan svarta klistermärken (fem per person) för att prioritera de återstående 

orienteringarna och lägga till dem på fjärde och femte plats.  

Undergruppens arbete ägnades sedan åt att omvandla orienteringar till rekommendationer. För att 

göra detta använde medborgarna en mall för rekommendationer:  

 Beskrivning Teckengräns på 

engelska 

Slutrekommendationen Vi rekommenderar följande: 1000 

Slutlig motivering Vi rekommenderar detta eftersom...  300 

Faktorer/frågor som gruppen var tvungen att ta upp (inte en strikt skyldighet utan en stark 

rekommendation) när de formulerade motiveringarna för rekommendationerna var följande:  

 

1. Varför är denna rekommendation viktig och relevant för panelens ämnen? 

2. Varför är det viktigt att vidta åtgärder på EU-nivå? 

3. Vilka är de oönskade effekterna/kompromisserna av denna rekommendation och varför 

anser vi ändå att det är viktigt att göra den? 

 

Under arbetet i undergrupper hölls fyra feedbacksessioner mellan undergrupper på omkring 30 

minuter vardera för att hjälpa deltagarna att förstå det arbete som utförts i de andra 

undergrupperna och för att berika deras rekommendationer. För varje feedbacksession flyttade en 

deltagare från varje undergrupp till ett annat rum. Denna deltagare presenterade utkastet till 

rekommendationer som hittills utarbetats av hans/hennes undergrupp och noterade synpunkterna 

från de andra deltagarna. Assistenten förde in all feedback i ett onlinekalkylblad så att den 

undergrupp som utarbetade utkastet till rekommendationer kunde ta del av den, utöver den 

muntliga rapporten från deras företrädare. 

Panelen röstade sedan om rekommendationerna från varje undergrupp söndagen den 13 februari. 

Före omröstningen fick alla deltagare ett dokument med alla förslag till rekommendationer som 

genererades dagen innan, så att de kunde läsa dem på sitt eget språk (automatiskt översatt från 

engelska). Omröstningen ägde rum via ett onlineformulär. Omröstningsförfarandet delades upp i 
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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


 

  
Panel 4, sammanträde 3 - 4 

 

fem delar motsvarande panelens fem teman. Rekommendationerna presenterades ett tema i taget 

under halvtimmeslånga arbetspass och inleddes med att en medborgare från varje undergrupp 

delade med sig av återkopplingen om det arbete som utförts under helgen. Huvudmoderatorn läste 

upp var och en av rekommendationerna från temat på engelska så att medborgarna kunde höra 

tolkningen samtidigt. Alla deltagare röstade om en rekommendation i taget. Alla tolkar erhöll i 

förväg det skriftliga utkasten till rekommendationer på engelska för att säkerställa en så bra tolkning 

som möjligt vid tidpunkten för omröstningen. 

Med resultatet av slutomröstningen klassificerades rekommendationerna enligt följande:  

 Rekommendationer som överstigit tröskeln på 70 procent eller mer av de avgivna rösterna 
antogs av panelen.  

 Rekommendationer som inte överskred tröskelvärdet ansågs inte validerade av panelen och 
ingår i bilaga III till denna rapport. 

Videoinspelningarna av panelplenarsammanträdena hittas här: 

● Panelplenarsammanträdet den 11 februari 2022 

● Panelplenarsammanträdet den 13 februari 2022 

2. Bakgrund till session 3 inom ramen för den europeiska medborgarpanelen 

De europeiska medborgarpanelerna är ett centralt inslag i konferensen om Europas framtid. Fyra 

europeiska medborgarpaneler kommer att anordnas, där medborgarna gemensamt kan reflektera 

över hur de vill att EU:s framtid ska se ut. 

● Fyra paneler bestående av ungefär 200 EU-medborgare som valts ut genom ett 

slumpmässigt förvarande från de 27 medlemsländerna. 

● Panelerna återspeglar mångfalden i EU: geografiskt ursprung (nationalitet och 

stad/landsbygd), kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå. 

● I varje panel ingår minst en kvinnlig och en manlig medborgare per medlemsland. 

● En tredjedel av varje panel består av ungdomar (16–25 år). Det finns en särskild koppling 

mellan denna ungdomsgrupp och det europeiska ungdomsevenemanget. 

Varje panel sammanträder tre gånger mellan september 2021 och februari 2022. Session 1 ägde rum 

i Strasbourg, i Europaparlamentet. Session 2 hölls online med Interactio: ett onlineverktyg som 

möjliggör flerspråkiga möten med simultantolkning på 24 språk. Session 3 hölls i fyra olika 

medlemsländer: panel 1 i Dublin (Institute of International and European Affairs och Dublin Castle), 

panel 2 i Florens (Europeiska universitetsinstitutet), panel 3 i Natolin (Europeiska högskolan) och 

Warszawa (Kultur- och vetenskapspalatset), och panel 4 i Maastricht på Maastricht Exhibition and 

Conference Center (MECC) med Studio Europa Maastricht som värd i samarbete med Universitetet i 

Maastricht och Europeiska institutet för offentlig förvaltning.  

Medan session 1 var en inledningssession som syftade till att skapa visioner, fastställa dagordningen 

och prioritera de ämnen som medborgarna vill koncentrera sig på, och session 2 syftade till att 

fördjupa sig i dessa ämnen och skapa orienteringar, ägnades session 3 åt att ge bidrag till 

konferensens plenarsammanträde genom att formulera en uppsättning rekommendationer för 

unionens institutioner att följa upp. 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/sv/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/sv/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. Sessionens viktigaste resultat: Rekommendationer som antagits av panelen (som ska 

läggas fram i kammaren) 

 

Tema 1 Självständighet och stabilitet  
 

Underområde 1.1 EU:s självständighet  
 

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

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

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



 

  
Panel 4, sammanträde 3 - 6 

 

 
4. Vi rekommenderar att ett EU-omfattande program genomförs för att stödja små lokala 

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

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

6. Vi rekommenderar en översyn och en intensiv kommunikationskampanj på tväreuropeisk nivå för 
att Eures (europeiska nätverket för arbetsförmedlingar), EU:s migrationsportal och EU:s verktyg 
för kartläggning av kompetensen hos personer från länder utanför EU ska bli mer välkända av 
europeiska medborgare och oftare användas av EU-företag när de annonserar och offentliggör 
lediga tjänster. 
 
Vi rekommenderar att inte skapa en ny onlineplattform för annonsering av jobb för europeiska 
ungdomar. Det finns redan tillräckligt med sådana initiativ på EU-nivå. Vi anser att en förbättring av 
det som redan finns är nyckeln till att främja den befintliga arbetskraften och 
sysselsättningsmöjligheterna på EU-nivå. 
 
Underområde 1.2 Gränser  
 

7. Vi rekommenderar att det inrättas ett system för arbetskraftsinvandring till EU som bygger på de 
verkliga behoven på de europeiska arbetsmarknaderna. Det bör finnas ett enhetligt system för 
erkännande av yrkesmässiga och akademiska examina från länder utanför och inom EU. Det bör 
finnas erbjudanden om yrkeskvalifikationer samt möjlighet till kulturell och språklig integration 
för kvalificerade migranter. Asylsökande med relevanta kvalifikationer bör ges tillträde till 
arbetsmarknaden. Det bör finnas ett integrerat organ där det europeiska samarbetsnätverket för 
arbetsförmedlingar skulle kunna utgöra grunden. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom EU behöver kvalificerad arbetskraft på vissa områden som inte 
helt kan täckas internt. För närvarande finns det inte tillräckligt med gångbara sätt att ansöka om 
arbetstillstånd i EU. Ett europeiskt system för erkännande av yrkesmässiga och akademiska examina 
kommer att göra det lättare att täcka dessa behov och möjliggöra en mer förenklad 
arbetskraftsmigration inom och från länder utanför EU. Sysselsättningsluckor skulle kunna fyllas mer 
effektivt och okontrollerad migration hanteras bättre. Att öppna systemet för arbetskraftsinvandring 
för asylsökande skulle kunna bidra till att påskynda deras integration i EU:s ekonomier och 
samhällen. 
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8. Vi rekommenderar att EU utvidgar sin lagstiftning för att ge Frontex mer makt och självständighet. 
Detta gör det möjligt för dem att ingripa i alla medlemsstater så att de kan garantera skyddet av 
alla EU:s yttre gränser. EU bör dock anordna förfaranderevisioner av Frontex, eftersom det behövs 
full insyn i hur Frontex fungerar för att undvika alla typer av missbruk. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi anser det vara oacceptabelt att Frontex kan nekas tillträde till 
gränserna, särskilt i situationer då de mänskliga rättigheterna kränks. Vi vill se till att Frontex 
genomför EU-lagstiftningen. Även Frontex måste kontrolleras och regleras för att olämpligt agerande 
inom organisationen.  
 

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

10. Vi rekommenderar att EU ser till att välkomstpolicyn och mottagningsanläggningarna vid varje 
gräns är desamma, att de respekterar mänskliga rättigheter och garanterar säkerheten och hälsan 
för alla migranter (till exempel gravida kvinnor och barn).  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi värdesätter en rättvis och jämlik behandling av migranter vid 
alla gränser. Vi vill förhindra att migranter stannar för länge vid gränserna och att medlemsstaterna 
överväldigas av inflödet av migranter. Medlemsstaterna måste alla vara väl rustade för att välkomna 
dem.  
 

Tema 2: EU som internationell partner  
 

Underområde 2.1 Handel och relationer ur ett etiskt perspektiv 
 

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

12. Vi rekommenderar att EU upprättar partnerskap med utvecklingsländer, bidrar till deras 
infrastruktur och delar med sig av sin kompetens i utbyte mot ömsesidigt fördelaktiga 
handelsavtal för att hjälpa dem i omställningen till gröna energikällor. 
 
Vi rekommenderar detta för att underlätta omställningen till förnybara energikällor i 
utvecklingsländer genom handelspartnerskap och diplomatiska avtal. Detta skulle skapa goda 
långsiktiga förbindelser mellan EU och utvecklingsländerna, och det skulle bidra till kampen mot 
klimatförändringarna. 
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13. Vi rekommenderar att EU inför en obligatorisk märkning med miljöpoäng som ska visas på 
framsidan av alla produkter som kan köpas av vanliga konsumenter. Miljöpoängen skulle beräknas 
utifrån utsläpp från produktion och transport samt skadligt innehåll, baserat på en förteckning 
över farliga produkter. Miljöpoängen bör skötas och övervakas av en EU-myndighet. 
 
Vi rekommenderar detta i syfte att göra EU:s konsumenter mer medvetna om miljöavtrycket från de 
produkter de köper. Miljöpoängen skulle utgöra en EU-omfattande skalningsmetod för att enkelt 
visa hur miljövänlig en produkt är. Miljöpoängen bör innehålla en QR-kod på baksidan av produkten 
och ge ytterligare information om dess miljöavtryck.  
 

Underområde 2.2. Internationella klimatåtgärder 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Underområde 3.3. Grannländer och utvidgning 
 

23. Vi rekommenderar att Europeiska unionen avsätter en särskild budget för att utveckla 
utbildningsprogram om hur EU fungerar samt dess värden. Därefter kommer det att föreslås för de 
medlemsstater som skulle vilja integrera dem i sina läroplaner (grundskolor, gymnasieskolor och 
universitet). Dessutom skulle en särskild kurs om EU och hur den fungerar kunna erbjudas 
studenter som vill studera i ett annat europeiskt land genom Erasmusprogrammet. Studenter som 
väljer denna kurs skulle prioriteras vid tilldelningen av dessa Erasmusprogram. 
 
Vi rekommenderar detta för att stärka känslan av tillhörighet i EU. Detta kommer att göra det lättare 
för medborgarna att identifiera sig med EU och sprida dess värden. Dessutom kommer det att 
förbättra öppenheten när det gäller EU:s funktionssätt, fördelarna med att vara en del av EU och 
kampen mot antieuropeiska rörelser. Detta bör avskräcka medlemsstaterna från att lämna EU. 
 

24. Vi rekommenderar att EU i större utsträckning använder sig av sin politiska och ekonomiska tyngd 
i sina förbindelser med andra länder för att förhindra att vissa medlemsstater utsätts för bilaterala 
ekonomiska, politiska och sociala påtryckningar. 
 
Vi rekommenderar detta av tre skäl. För det första kommer detta att stärka känslan av enighet inom 
EU. För det andra kommer ett ensidigt svar att ge ett tydligt, starkt och snabbare svar och förhindra 
att andra länder försöker skrämma och bedriva repressiv politik mot EU:s medlemmar. För det tredje 
kommer detta att stärka unionens säkerhet och se till att inga medlemsstater känner sig utelämnade 
eller ignorerade. Tvåsidiga svar splittrar EU, och detta är en svaghet som används av tredjeländer 
mot oss. 
 

25. Vi rekommenderar att EU förbättrar sin mediestrategi. Å ena sidan bör EU stärka sin synlighet på 
sociala medier och aktivt främja sitt innehåll. Å andra sidan bör EU fortsätta att årligen anordna 
konferenser såsom konferensen om Europas framtid där deltagarna kan närvara på plats. 
Dessutom rekommenderar vi att EU ytterligare uppmuntrar innovation genom att främja en 
tillgänglig europeisk plattform för sociala medier. 
 
Vi rekommenderar ovanstående eftersom det skulle bidra till att nå ut till yngre människor och skapa 
större intresse och engagemang bland EU-medborgarna genom ett mer engagerande och effektivt 
kommunikationsverktyg. Evenemang som konferensen om Europas framtid bör göra det möjligt för 
medborgarna att bli mer delaktiga i beslutsprocessen och se till att deras röst blir hörd. 
 

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

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

28. Vi rekommenderar en gemensam europeisk arbetsram som harmoniserar arbetsvillkoren i hela 
unionen (t.ex. minimilön, arbetstid osv.). EU bör försöka skapa grundläggande gemensamma 
arbetsnormer* för att förhindra invandring från medborgare som lämnar sina ursprungsländer i 
jakt på bättre arbetsvillkor. Som en del av dessa arbetsnormer bör EU stärka fackföreningarnas 
roll på transnationell nivå. På så sätt skulle EU betrakta intern ekonomisk migration (EU-
medborgares migration) som en viktig fråga.  
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi har påvisat att många människor inom EU migrerar av 
ekonomiska skäl, eftersom arbetsvillkoren i EU:s medlemsstater skiljer sig åt. Detta leder till 
kompetensflykt i länder, något som bör undvikas för att medlemsstaterna ska kunna behålla talang 
och arbetskraft. Även om vi stöder fri rörlighet för medborgare anser vi att EU-medborgarnas 
migration mellan EU:s medlemsstater, när den sker ofrivilligt, beror på ekonomiska skäl. Därför är 
det viktigt att upprätta en gemensam arbetsram.  
 
 
Underområde 4.2. Mänskliga perspektiv  
 

29. Vi rekommenderar att en gemensam och kollektiv migrationspolitik genomförs i EU på grundval av 
solidaritetsprincipen. Vi vill fokusera på det problem som rör flyktingar. Ett gemensamt förfarande 
i unionens alla medlemsstater bör baseras på bästa praxis och sedvänjor som verkat vara 
framgångsrika i unionens alla länder. Detta förfarande bör vara proaktivt och aktivt genomföras 
både av de nationella myndigheterna och av EU:s förvaltning.  
 
 
Problemet med flyktingar berör alla länder i EU. För närvarande är metoderna i staterna alltför 
diversifierade, vilket har negativa konsekvenser för både flyktingar och medborgare i unionen. 
Därför krävs en sammanhängande och konsekvent strategi. 
 

30. Vi rekommenderar att EU ökar sina ansträngningar för att informera och utbilda 
medlemsstaternas medborgare om migrationsfrågor. Detta mål bör uppnås genom att så tidigt 
som möjligt, helst i början av grundskolan, ge barn utbildning i frågor som migration och 
integration. Om vi kombinerar denna tidiga utbildning med icke-statliga organisationers och 
ungdomsorganisationers verksamhet samt omfattande mediekampanjer skulle vi kunna uppnå 
vårt mål fullt ut. Dessutom bör ett brett utbud av kommunikationskanaler användas, från 
broschyrer till tv och sociala medier. 
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Det är viktigt att visa för människor att migration också har många positiva delar, såsom ytterligare 
arbetskraft. Vi vill betona vikten av att öka medvetenheten om båda processerna, så att människor 
förstår orsakerna till och konsekvenserna av migration, i syfte att avskaffa stigmatisering på grund av 
att man uppfattas som invandrare.  
 

Underområde 4.3 Integration  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. En översikt över session 3  
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B. System för att utarbeta rekommendationer  
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C. Detaljerad beskrivning av utarbetandet av rekommendationer 

Fredagen den 11 februari 2022 

Plenumförsamling 1 

Mål: Återanknyta som en panel och göra sig klar för session 3 

Alla hälsas välkomna Ordet till medborgarna Plattformsuppdatering Helgens dagordning 
Introduktion till sessionens metodik 

Öppet forum 1 

Mål: Prioritera orienteringar 

Läsa orienteringar och hålla informella diskussioner i två lobbyrum (ingen tolkning) Prioritera 
orienteringar med klistermärken Varje deltagare fick 50 klistermärken (tio gröna för tema 1, tio röda 
för tema 2, tio blå för tema 3, tio gula för tema 4, tio orangefärgade för tema 5) och använde dem 
för att markera upp till tio prioriterade orienteringar per tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arbetet i undergrupp 1 

Mål: Börja omvandla orienteringar till rekommendationer 

Tema 5 Ansvar 
och solidaritet 
i hela EU 

 

Underområde 
5.1 Distribuera 
migration 

 

Tema 3:  
Ett starkt EU i en 
fredlig värld 

 

Underområde 
3.1 Säkerhet  
och försvar 

Tema 1 
Självständighet 
och stabilitet 
 

Underområde 
1.1 EU:s 
självständighet 

Tema 4 
Migration ur 
ett mänskligt 
perspektiv 

 

Underområde 
4.1 Integration 

Tema 2 
EU som 
internationell 
partner 
 

Underområde 
2.2 
Internationella 
klimatåtgärder 
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Lördagen den 12 februari 2022 

Arbetet i undergrupp 2 

Mål 1: Omvandla orienteringar till rekommendationer 

Samma metod som i arbetet i undergrupp 1 tillämpades. 

Mål 2: Ge/ta emot feedback till andra undergrupper från samma tema. 

Mål 3: Ge/ta emot feedback från andra undergrupper från andra teman. 

Samma metod som tidigare användes. 

Mål 4: Färdigställa rekommendationer 

I denna sista fas gjordes ett försök att integrera feedback från de andra undergrupperna och från 
faktagranskning. Undergrupperna färdigställde sina rekommendationer. 

Söndag den 13 februari 2022 

Öppet forum 2 

Mål: Arbeta med huvudbudskap till konferensens plenarförsamling 

Gruppen med 20 panelföreträdare till konferensens plenarförsamling arbetade också mellan 
sessionerna för att ta fram huvudbudskapen. För att göra detta genomförde de intervjuer med andra 
deltagare för att försöka förstå dessa meddelanden och för att kunna kommunicera panelens 
resultat på ett enkelt sätt. Huvudbudskapen bör återspegla rekommendationerna och 
motiveringarna till dem. 

Plenumförsamling 2 

Mål: Röstrekommendationer 

Instruktioner till deltagarna: 

 

1. Tryck på en knapp på 

surfplattan 

 

2. Skanna en QR-kod för att 

komma åt länken till 

formuläret med temats 

rekommendationer 

 

3. Kontrollera din PIN-kod 

(Personal Identification 

Number) som finns bakom 

surfplattan 
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4. Skriv in PIN-koden i 

formuläret 

 

 

5. Rösta med tumme upp eller 

tumme ned för var och en av 

rekommendationerna i varje 

tema och skicka 

 
 

 

 

 

6. Rekommendationerna med 

70 procent eller fler tummar 

upp från de avgivna rösterna 

antas. 
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Bilaga II: Bidrag från experter och faktagranskare till stöd för faktagranskningen 

Experternas och faktagranskarnas bidrag samordnades av det så kallade kunskaps- och 
informationscentrumet – KIKK, som består av medlemmar av det gemensamma sekretariatet och 
överläggningsgruppen. Varje gång deltagare, moderatorer, observatörer eller deltagande experter 
upptäckte ett behov av klargörande av fakta meddelades detta till KICK, som vidarebefordrade 
frågan till lämplig expert och/eller faktagranskare. 

Ett antal experter på plats och online följde undergruppernas överläggningar för att kunna göra en 
faktagranskning. Dessutom fanns experter från de tre institutionerna tillhanda för att besvara frågor 
som behövde faktagranskas inom deras respektive expertområden, särskilt när det gäller redan 
befintliga lagstiftningsinstrument och andra politiska instrument.  

Experter och faktagranskare ombads att svara väldigt snabbt genom att lämna en så tydlig text som 
möjligt som moderatorerna kunde vidarebefordra till deltagarna efter godkännande från KICK. 
Experterna nedan var tillgängliga, inte alla fick frågor och vissa kunde lämna synpunkter på olika 
teman.  

Förteckning över experter på plats och online: 

Experter inom tema 1: Självständighet och stabilitet  

● Sophie Vanhoonacker, professor i administrativ förvaltning och Jean Monnet chair vid 

Faculty of Arts and Social Sciences, universitetet i Maastricht. 

● Martijn Pluim, Director Migration Dialogues & Cooperation på ICMPD.  

Experter inom tema 2: EU som internationell partner 

● Heidi Maurer, forskare vid institutionen för e-förvaltning och administration vid 

Donauuniversitetet Krems.  

● Anna Herranz-Surrallés, biträdande professor i internationella förbindelser, statsvetenskapliga 

institutionen, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten, Maastrichts universitet 

● Nadya Dedikova, diplomatisk skribent, EU Green Deal Diplomacy. 

● Bernard Hoekman, professor och chef för forskningsområdet ”Global Economics” vid 

Robert Schuman Center for Advanced Studies, European University Institute i Florens.  

● Andrea Ott, professor i EU:s lagstiftning om yttre förbindelser vid juristfakulteten vid 

universitetet i Maastricht. 

● Wolfgang Koeth, docent vid European Institute of Public Administration. 

Experter inom tema 3: Ett starkt EU i en fredlig värld  

● Steven Blockmans, direktör för forskningscentret vid European Policy Studies, professor i 

EU-rätt om yttre förbindelser och förvaltning vid universitetet i Amsterdam och chefredaktör 

för European Foreign Affairs Review.  

● Michael Zinkanell, AIES, biträdande direktör. 

● Leonard Schuette, doktorand som forskar i NestIOr-projektet Who gets to live forever? Toward 

an Institutional Theory on the Decline and Death of International Organisations, universitet i 

Maastricht. 

● Béata Huszka, högskolelektor vid Eötvös Loránd-universitetet.  
● John O’Brennan, Jean Monnet chair i European integration och chef för Maynooth Centre for 

European and Eurasian Studies.  

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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Experter inom tema 4: Migration ur en mänsklig synvinkel  

● Rainer Münz, gästprofessor vid Central European University.  

● Rainer Bauböck, deltidsprofessor i programmet global styrning vid Robert Schuman Center 
for Advanced Studies vid European University Institute. 

● Talitha Mortimer Dubow, forskare i migrationsgrupper vid UNU-MERIT/Maastricht 

Graduate School of Governance, universitet i Maastricht. 

● Martijn Pluim, direktör Migration Dialogues & Cooperation på ICMPD.  
● Lalaine Siruno, doktor, School of Business and Economics, Maastricht Graduate School of 

Governance, universitet i Maastricht. 

● Jérôme Vignon, rådgivare vid Jacques Delors Institute. 

Experter inom tema 5: Ansvar och solidaritet i hela EU 

● Violeta Moreno-Lax, professor i juridik vid Queen Mary University of London.  

● Philippe De Bruycker, professor och Jean Monnet chair för europeisk immigrations- och 

asylrätt vid Institute for European Studies vid 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/
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BILAGA III: Andra rekommendationer som panelen övervägde och som inte godkändes 
 

Tema 1 Självständighet och stabilitet  
 
Underområde 1.1 EU:s självständighet 
 

Vi rekommenderar, där utvecklingsländerna begär det, interventionsprogram för ekonomisk 
utveckling som bygger på partnerskap som är anpassade till varje stats behov och/eller 
handelsavtal, efter en första undersökning av deras ekonomiska potential och därefter att ge 
ekonomiskt stöd och säkerställa yrkesutbildning. 

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

Tema 2: EU som internationell partner  
 
Underområde 2.1 Handel och relationer ur ett etiskt perspektiv 
 

Vi rekommenderar att EU inkluderar bestämmelser som ålägger företag att kontrollera sin 
leveranskedja genom att regelbundet tillhandahålla en fullständig rapport (revisionsrapport)och 
fastställa villkor som belönar och begränsar importen i enlighet med etiska kriterier. Beroende på 
storlek bör företaget tillhandahålla en intern och/eller extern revisionsrapport.  
 
Vi rekommenderar detta för att utvidga det etiska perspektivet vid handel med EU genom 
övervakning av företags verksamhet i leveranskedjan i alla länder, för att på så sätt uppmuntra 
företagen att agera i enlighet med etiska kriterier såsom användning av farliga produkter, 
arbetstagares rättigheter och villkor, eventuell användning av barnarbete och miljöskydd. Denna 
rekommendation skulle inte gälla för onlineprodukter som köps direkt av konsumenten. 
 
Tema 3: Ett starkt EU i en fredlig värld 
 
Underområde 3.1. Säkerhet och försvar 
 
Vi rekommenderar att den nuvarande europeiska säkerhetsarkitekturen görs om till en mer 
effektiv, ändamålsenlig och duglig överstatlig struktur. Detta kommer i slutändan att leda till 
inrättandet av en ”gemensam försvarsmakt i Europeiska unionen”. Denna utveckling ska medföra 
gradvis integration och efterföljande omvandling av nationella försvarsmakter. Detta enande av 
militär kapacitet och kapacitet i hela EU ska också främja en varaktig europeisk integration. 
Inrättandet av gemensam försvarsmakt i Europeiska unionen skulle också kräva ett nytt 
samarbetsavtal med såväl Nato som icke-europeiska Natomedlemmar. 
 
Om denna rekommendation följs förväntar vi oss att de militära strukturerna inom EU kommer att 
bli mer kostnadseffektiva och kunna reagera och agera där det behövs. Som en följd av denna 
integrerade strategi bör Europeiska unionen ha bättre förutsättningar att agera beslutsamt på ett 
samordnat sätt i kritiska lägen. 
 
Tema 4: Migration ur en mänsklig synvinkel  
 
Underområde 4.1 Åtgärda orsaker till migration 
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Vi rekommenderar EU att skapa ett åtgärdsprotokoll för den kommande flyktingkrisen som 
kommer att uppstå till följd av klimatkrisen. Som en del av detta protokoll måste EU utvidga 
definitionen av flyktingar och asylsökande till att omfatta de människor som påverkas av 
klimatförändringarna. Eftersom många migranter inte kommer att ha möjlighet att återvända till 
sina ursprungsländer på grund av att de är obeboeliga bör en annan del av protokollet säkerställa 
att institutioner hittar nya användningsområden för områden som påverkas av 
klimatförändringarna, för att stödja de migranter som har lämnat dessa territorier. Till exempel 
skulle översvämmade områden kunna användas för att skapa vindkraftsparker. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom vi alla bär ansvar för klimatkrisen. Därför har vi ett ansvar 
gentemot dem som påverkas mest. Även om vi varken kan göra förutsägelser eller har konkreta 
uppgifter om framtida klimatflyktingar är klimatförändringarna något som utan tvekan kommer att 
påverka miljontals människors liv. 
 
Underområde 4.2. Mänskliga perspektiv 
 

Vi rekommenderar att lagliga, humanitära vägar och transportmedel omedelbart förbättras och 
finansieras på ett organiserat sätt för att hjälpa flyktingar från krisområden. Det särskilda 
systemet för europeisk trafiksäkerhet bör inrättas och regleras av det särskilda organ som 
inrättats särskilt för detta ändamål. Denna byrå, inrättad genom lagstiftningsförfarande, skulle få 
sina egna särskilda befogenheter i sin arbetsordning.  
 
Människohandel och människosmuggling är allvarliga problem som måste tas itu med. Vår 
rekommendation skulle med visshet leda till en minskning av dessa problem.  
 

Underområde 4.3 Integration 
 

Vi rekommenderar inrättandet av ett EU-direktiv som bör garantera att bostadsområden i varje 
medlemsstat får ha högst 30 procent invånare från tredjeländer. Detta mål bör uppnås senast 
2030, och EU:s medlemsstater måste få stöd för att genomföra detta. 
 
Vi rekommenderar detta eftersom en jämnare geografisk fördelning kommer att leda till ett bättre 
mottagande av migranter från lokalbefolkningens sida och därmed en förbättrad integration. 
Procentsatsen utgår ifrån ett nytt politiskt avtal i Danmark.  
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Bilaga IV: Grupperade orienteringar 
 
Tema 1: Självständighet och stabilitet  
1.1. EU:s självständighet  
 

1. 1.1.1.1 orientering: Potentiellt bör alla europeiska medlemsstater delta i eurosamarbetet, 
men anslutningskriterierna måste uppfyllas.  
 

2. 1.1.1.2 orientering: Vinster vid handel i kryptovalutor bör beskattas; Kryptovalutor bör inte 
klassificeras som officiella betalningsmedel  
 

3. Gruppering av två orienteringar 

1.1.2.1 orientering: Det bör finnas incitament för att bedriva produktion i Europa och 
europeiska arbetstagare bör stöttas.  
1.1.11.1 orientering: Vi föreslår att EU-stater och investerare från dem har gynnsammare 
avtalsvillkor än externa investerare som vill investera i unionen.  

 
4. 1.1.2.2 orientering: Mat från lokala källor bör uppmuntras till och stöttas ekonomiskt.  

 
5. 1.1.3.1 orientering: Efterlevnaden av WTO-normerna bör intygas och sanktioneras av 

oberoende organ.  
 
 

6. Gruppering av tre orienteringar 
1.1.4.1 orientering: Företag bör vara skyldiga att ta tillbaka alla sina produkter.  
 
1.1.4.2 orientering: Företag bör tvingas att erbjuda garantier för sina produkter i 10 år 
samt tillgängliga på reservdelar i 20 år.1.1.10.2 orientering: Efter feedback från Grupp 1 
tycker vi att 10 års garanti / 20 års tillgänglighet för reservdelar skulle vara en bra början.  

 
7. Gruppering av fyra orienteringar 

 
1.1.4.3 orientering: Produkter bör ha en QR-kod för att kunna spåra produktions- och 
leveranskedjan.  
 
1.1.10.1 orientering: Vi föreslår att vi först och främst skapar ett system med höga 
standarder för EU-produkter som ska bli en standard för alla importerade varor.  
 
1.1.14.1 orientering: EU bör ha ett ansvarighetsprogram för företag för att uppmuntra dem 
att respektera lagstiftningen när det gäller leveranskedjan och avskräcka dem från att lägga 
ut tjänster på entreprenad i länder som utnyttjar arbetstagare eller som inte arbetar på ett 
hållbart sätt. J:  
 
2.1.2.1 orientering: Certifieringssystem som informerar konsumenter om miljö- och 
arbetsförhållanden (till exempel etiska produktionsmetoder / miljömärkning).  

 
8. 1.1.5.1 orientering: Hållbarhet och etiska kriterier bör alltid visas hänsyn i internationella 

handelsavtal.  
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9. 1.1.5.2 orientering: Det borde finnas fler sanktioner och tullar för importer från länder som 
bryter mot normerna.  
 

10. 1.1.6.1 orientering: Det borde finnas fler partnerskap inom teknik och FoU med länder som 
inte redan är en stor partner (t.ex. Taiwan, Afrika, Latinamerika).  
 

11. 1.1.6.2 orientering: Vi bör upprätthålla relationer och stöd för fler internationella skolor 
utanför Europa; Europeiska etiska värderingar bör läras ut i skolan.  
 

12. 1.1.7.2 orientering: Genom att bygga ut kollektivtrafiken minskar beroendet av bilar.  
 

13. Gruppering av tre orienteringar 
 

1.1.8.1 orientering: Vi föreslår att någon form av subventioner ska erbjudas till 
producenter som arbetar inom områden som är mest utsatta för den trenden.  
 
1.1.8.3 orientering: Vi föreslår att material som exporteras från EU för användning i andra 
länder beskattas högt.  
1.1.8.4 orientering: Efter feedback från Grupp 1 tror vi att en möjlig lösning skulle vara 
beskattning av transportföretagens CO2-utsläpp.  

 
14. 1.1.8.2 orientering: Vi föreslår att de material/produkter/varor som exporteras från EU och 

sedan återimporteras till EU beskattas mycket högt för att hindra att varor tillverkas av EU-
material utanför EU.  
 

15. 1.1.9.1 orientering: Vi föreslår att den produktionsverksamhet som bedrivs av vissa företag 
återvänder till ursprungsländerna så att en stor del av produktionen därmed återgår till EU 
(det kan uppmuntras med ett incitamentssystem för återvändande företag). J:  
 

16. 1.1.9.2 orientering: Efter feedback från Grupp 1 anser vi att det är en bra lösning till att 
minska exporten av kritiska råvaror, inte alla materialkategorier i allmänhet. 
 

17. 1.1.12.1 orientering: Vi föreslår enhetliga åtgärder på EU-nivå när det rör förhandlingar om 
import eller export.  
 

18. 1.1.13.1 orientering: I samband med det tycker vi att europeisk lagstiftning på 
nyckelområden som har börjat bli alltmer aktuella i medlemsländerna de senaste åren 
(abort, HBTQ+-rättigheter osv.) bör ha företräde framförnationell lagstiftning.  
 

19. Gruppering av två orienteringar 
1.1.15.1 orientering: Vi anser att dessa länder bör få hjälp av europeiska 
Interventionsprogram för att utveckla sin egen produktionskapacitet.  
2.1.3.1 orientering: Utveckla starkare relationer med framväxande ekonomier, såväl som 
andra länder.  

 
20. 1.1.16.1 orientering: Vi anser att en plattform med EU-omfattande arbetsmöjligheter bör 

skapas som är tillgänglig för alla.  
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1.2 Gränser  
 

21. Gruppering av två orienteringar 

 

1.2.3.1 orientering: Frontex bör ta ett större ansvar för att skydda av de yttre gränserna, 
ansvaret bör inte i första hand ligga hos nationalstaterna. Frontex anställda skulle kunna 
utbildas tillsammans med gränsvakter i medlemsländerna. Frontex skulle också kunna ha 
ett nära samarbete med Europol.  
1.2.11.1 orientering: EU måste förbättra sin lagstiftning och ge Frontex mer makt och 
självständighet. Men EU bör verkligen också införa fler kontroller och kräva full insyn i hur 
Frontex fungerar för att undvika missbruk. 

 
22. 1.2.7.1 orientering: Det bör finnas ett system för arbetskraftsinvandring som är baserat på 

de verkliga behoven i Europa. Systemet i Kanada bör vara en modell. Det bör också finnas 
erbjudanden om yrkeskvalifikationer samt möjlighet till kulturell och språklig integration för 
migranter i Europa.  
 

23. 1.2.7.2 orientering: Den privata sektorn borde ha fler incitament för att behålla sin 
produktion i EU och därmed också erbjuda jobb för migranter.  
 

24. 1.2.9.2. orientering: När det gäller ekonomiska flyktingar bör EU i ursprungslandet skapa 
möjligheten att bedöma medborgare (med avseende på kompetens, bakgrund osv.) för att 
avgöra vem som är berättigad att komma och arbeta i EU. Dessa kriterier måste vara 
offentliga och tillgängliga för alla. Det kan genomföras genom att skapa en Europeisk byrå 
för invandring (online).  
 

25. 1.2.10.1 orientering: EU måste se till att policyn vid varje gräns är densamma, att den 
respekterar mänskliga rättigheter och garanterar säkerheten och hälsan för alla flyktingar 
(t.ex. gravida kvinnor och barn). Eventuellt i samarbete med Frontex. Om landet inte lever 
upp till det bör EU straffa landet eller till och med tillfälligt ta över en del av landet så att 
flyktingar kan resa genom landet på ett säkert sätt (en sorts ”vit transitzon” för genomresa).  
 

26. 1.2.12.1 orientering: EU bör hindra icke-statliga organisationer från att agera på egen hand. 
EU har själv en skyldighet att rädda liv och måste agera på ett humanitärt sätt. Icke-statliga 
organisationer måste verka på uppdrag av EU och inte på egen hand.  

 

Tema 2: EU som internationell partner  

2.1 Handel och relationer ur ett etiskt perspektiv  

27. Gruppering av två orienteringar 

 

2.1.1.1 orientering: Samarbete med den privata sektorn och leverantörer i berörda länder, 
så att problemet åtgärdas vid källan.  
 
2.1.1.2 orientering: Garantera barns sociala förutsättningar, inklusive skolgång, till 
exempel genom gratis skolgång, i länder där barnarbete förekommer.  
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28. Gruppering av två orienteringar 

 
2.1.2.2 orientering: Bevaka handel mellan länder och se till att de etiska värderingarna 
respekteras.  
2.2.5.3 orientering: Stärka samarbetet med exportländer för att se till att de uppfyller 
miljömässiga och etiska standarder samt att produkterna följer europeiska 
säkerhetsstandarder (CE-märkning, skapa en ny mer flexibel och bättre respekterad 
standard).  

 
29. 2.1.3.2 orientering: Basera handelsavtal med Kina på internationella överenskommelser och 

fördrag.  
 

30. Gruppering av tre orienteringar 

 
2.1.4.1 orientering: Till exempel via produktkvoter när det råder brist.  
2.1.4.2 orientering: Till exempel väsentlig elektronik och produkter som rör hälsa/vacciner.  
2.1.4.3 orientering: Garantera egen produktion av väsentliga produkter inom EU när det 
råder brist. 

 
31. Gruppering av tre orienteringar 

 
2.1.5.1 orientering: Reglering, beskattning och sanktioner mot korruption.  
2.1.5.2 orientering: Vid handel med länder där det förekommer korruption är det oerhört 
viktigt att alla parter har en grundlig förståelse för avtalets ramar.  
2.1.5.3 orientering: Handelsavtal måste respekteras vid handel med länder där det 
förekommer korruption så att pengar fördelas enligt avtalet.  

 
32. Gruppering av två orienteringar 

 
2.1.6.2 orientering: Se till att miljöavtal respekteras av utvecklingsländer och att både 
avtalen och utvecklingsländerna får stöd av EU.  
2.2.3.4 orientering: Underlätta överföring och utbyte av grön teknik till utvecklingsländer 
(inom ramen för handelsavtal eller diplomatiska avtal).  

 
33. 2.1.6.3 orientering: Medvetna konsumenter i EU.  

2.2 Internationella klimatåtgärder 
 

34. 2.2.2.1 orientering: Strängare åtgärder och kontroller för att begränsa sådan export, ökat 
samarbete mellan nationella tillsynsorgan för att bekämpa miljömissbruk.  
 

35. Gruppering av tre orienteringar 

 
1.1.7.3 orientering: Medlemsstaterna bör bli bättre på att återvinna sitt avfall och på att 
använda avfall för energiproduktion. EU skulle kunna erbjuda stimulans och stöd för det.  
2.2.2.2 orientering: Uppmuntra till bättre återanvändning av avfall, inklusive 
energiskapande (biogas).  
2.2.2.3 orientering: Mer återvinning.  
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36. 2.2.2.4 orientering: Minska mängden förpackningsmaterial och hjälp mindre företag att 
skapa grönare förpackningar (apparater).  
 

37. 2.2.3.1 orientering: Skapa ett gemensamt utrymme för europeiska företag så att de kan 
främja miljöansvariga produkter och tjänster samt dela sina kunskaper.  
 

38. 2.2.3.2 orientering: Skapa ett europeiskt akademiskt konsortium specifikt kopplat till gröna 
innovationer. 
 

39. 2.2.3.3 orientering: Utveckla det Europeiska innovationsrådet.  
 

40. Gruppering av fyra orienteringar 
2.1.6.1 orientering: Högre beskattning på de länder som inte lever upp till miljönormerna.  
2.2.4.1 orientering: Beskatta proportionellt till produktionens förhållanden (miljömässiga 
och arbetsrättsliga).  
2.2.4.2 orientering: Skapa strängare regler för att straffa företag som använder dessa 
metoder.  
2.2.6.2 orientering: Stärka skattemekanismer och premier för att driva på konsumtion med 
mindre utsläpp.  

 
41. 2.2.5.1 orientering: Öka andelen mineralmalmer och råvaror som utvinns i EU.  

 
42. 2.2.5.2 orientering: Uppmuntra utvecklingen av miljövänligare utvinningsmetoder.  

 

43. 2.2.6.1 orientering: Införa ett moratorium för energiförbrukning kopplade till digitala 
tjänster och reglering av energislukande och icke-kritiska användningar som kryptovalutor 
och NFT. 
 

44. Gruppering av tre orienteringar 
  

1.1.7.1 orientering: Energiproduktionen inom Europa bör utökas och vi måste utnyttja våra 
interna resurser bättre.  
2.2.7.1 orientering: Utveckla ytterligare förnybar el (sol, vind, vattenkraft, biogas 
producerad från avfall) inom EU.  
2.2.7.3 orientering: Skapa en europeisk ledare inom området för grön elproduktion (grön 
el Airbus).  

 
45. 2.2.7.2 orientering: Starta en europeisk debatt om kärnkraft.  

 
46. 2.2.7.4 orientering: Underlätta en bättre överföring av energi inom EU (gasledningar osv.).  

 
 
2.3. Främjande av europeiska värderingar  

 
47. 2.3.1.1 orientering: Se över värderingar och normer för att uppmuntra medansvar för idén i 

alla medlemsstater.  
 

48. 2.3.2.1 orientering: Genomför sådana här processer (Konferensen om Europas framtid som 
vi deltar i) oftare på EU-nivå.  
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49. Gruppering av fyra orienteringar 

2.2.1.1 orientering: Skapa och stärk mellanhänder mellan EU och lokala institutioner.  
2.2.1.2 orientering: Kommunicera mer direkt med europeiska medborgare genom en 
särskild kanal (till exempel med rapporter, olika medier) för att informera EU:s klimatpolitik 
och konkreta projekt och initiativ som genomförs.  
2.2.1.3 orientering: Publicera mer statistik över utsläpp från olika EU-sektorer och göra 
dem mer synliga (till exempel via ovan nämnda kanal).  
2.3.2.2 orientering: Vi rekommenderar att EU kommunicerar direkt med europeiska 
medborgare med hjälp av en särskild kanal eller kommunikationsavdelning. Information 
om konkreta projekt och genomförda initiativ.  

 
50. 2.3.4.1 orientering: EU bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid EU:s gränser i enlighet 

med sina principer och värderingar. Det vill säga att respektera mänskliga rättigheter oavsett 
vad som händer längs de yttre gränserna.  
 

51. 2.3.4.2 orientering: EU bör främja samarbetet mellan försvarsstyrkorna i olika EU-länder och 
Europeiska unionens personal.  
 

52. 2.3.4.3 orientering: Vi rekommenderar att EU säkrar gränserna samtidigt som reglerad 
migration fortsätter.  
 

53.  
Tema 3: Ett starkt EU i en fredlig värld  

3.1. Säkerhet och försvar  
 

54. Gruppering av tre orienteringar 
 
3.1.1.1 orientering: Vi rekommenderar att en europeisk försvarsstyrka bildas som ett 
komplement till befintliga NATO-strategier och strukturer.  
3.1.2.1 orientering: Vi rekommenderar att den nuvarande (europeiska) 
säkerhetsarkitekturen omstrukturera och befintliga finansiella resurser överförs till mer 
effektiva militära formationer.  
3.1.3.1 orientering: Vi rekommenderar utveckling och upprättande av framtida europeiska 
försvarsstyrkor i samordning med Nato.  

 
55. 3.1.4.1 orientering: Vi rekommenderar endast att europeiska försvarsstyrkor används för 

försvarsändamål utan något aggressivt militärt beteende.  
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3.2. Beslutsfattande och EU:s utrikespolitik  
 

55. Gruppering av två orienteringar 

 
3.2.1.1 orientering: Vi rekommenderar att Europeiska unionen slutar att enhälligt fatta så många 
beslut, och att den endast gör det för vissa, få, väsentliga och icke-brådskande frågor.  
3.3.1.1 orientering: Vi föreslår att beslutssättet inom EU ändras så att alla beslut fattas som 
kvalificerade majoritetsbeslut. Efter ändringen har gjorts kommer EU att kunna studera nya länders 
ansökningar om integration för att ett kvalificerat majoritetsbeslut ska kunna fattas.  

 
56. 3.2.1.2 orientering: Vi rekommenderar vidare att EU för att genomföra orientering 1, stärker 

sina demokratiska strukturers, t.ex. Europaparlamentets, roll i dessa processer.  
 

57. Gruppering av 5 orienteringar 
 
2.3.3.1 orientering: Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en ”katalog över böter och 
restriktioner av medlemskapsprivilegier” för att hantera kränkningar av värderingar eller andra 
gemensamma överenskommelser.  
2.3.3.2 orientering: Vi som medborgare rekommenderar att EU tillämpar sanktioner mot 
medlemsstater som kränker mänskliga rättigheter. Medlemsstaterna bör vara eniga om sanktionen.  
3.2.2.1 orientering: Vi rekommenderar att Europeiska unionen stärker sin förmåga att sanktionera 
medlemsstater eller tredjeländer, och att EU ser till att dessa sanktioner drivs igenom.  
5.1.3.2 orientering: (Ekonomiska) sanktioner bör vidtas mot EU-medlemsstater som inte följer 
befintliga regler och solidaritetsmekanismer i migrationspolitiken.  
5.2.1.1 orientering: Vi rekommenderar konkreta och allvarliga påföljder/sanktioner mot EU-
medlemsländer när medlemsländer kränker mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen under 
asylprocessen. Till exempel kanske inte EU-medel betalas ut till medlemsstaterna.  

 
3.3. Grannländer och utvidgning  

 
58. 3.3.1.2 orientering: Vi föreslår att medlemsstaterna tillsammans skapar en tydlig definition 

av en gemensam vision om Europas framtid när det gäller EU:s utvidgning till andra 
grannländer.  
 

59. 3.3.2.1 orientering: Vi föreslår att man inrättar en europeisk allmänbildning i 
medlemsstaterna så att medborgarna får mer kunskap om EU och hur unionen fungerar, 
samt att de antar europeiska värderingar. Förslag på en sådan europeisk allmänbildning bör 
komma från EU:s institutioner och sedan godkännas av de olika medlemsstaterna. 
 

60. 3.3.2.2 orientering: Vi föreslår att utveckla EU:s närvaro på sociala nätverk, särskilt för att nå 
en yngre publik och för att undvika missledande information i medier.  
 

61. 3.3.3.1 orientering: Vi föreslår att EU i större utsträckning använder sig av sin 
handelsmässiga tyngd i sina diplomatiska relationer med grannländerna för att förhindra att 
vissa medlemsstater utsätts för bilaterala påtryckningar från dem. 
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Tema 4: Migration ur en mänsklig synvinkel  
 
4.1. Integration  

 
62. 4.1.1.1 orientering: Vi rekommenderar att EU ger ekonomiskt stöd till dessa 

ursprungsländer för att förbättra den ekonomiska och politiska utvecklingen, men att varje 
fall ska analyseras individuellt med hänsyn till särdragen i varje land. Experter bör identifiera 
länder där dessa åtgärder kan vidtas och erbjuda vägledning för de åtgärder som kommer 
att utvecklas på plats. Det bör också finnas samarbeten med icke-statliga organisationer som 
arbetar på plats för att hjälpa vid utdelandet av stöd, eftersom de har bra kännedom om 
situationen och medborgarna. 
 

63. 4.1.1.2 orientering: Vi rekommenderar att man upprättar en förbindelse mellan stöd till 
migration i ursprungsländerna och EU:s utvidgningspolitik med gränsländer.  
 

64. 4.1.1.3 orientering: Vi rekommenderar också att behandla migration mellan själva EU-
länderna som en kritisk fråga.  
 

65. 4.1.2.1 orientering: Vi rekommenderar att EU skapar en modell som underlättar utbildning 
av migranter för att de ska kunna återvända till sina ursprungsländer, och som alltid 
garanterar att deras liv inte är i fara i dessa länder. Det är viktigt att utbilda dem för att 
bygga resurser i dessa länder samt att skydda flyktingar genom att stötta dem 
utbildningsmässigt.  
 

66. 4.1.2.2 orientering: Vi rekommenderar att EU att arbeta för en gemensam kunskapsnivå i 
alla länder inom och utanför EU, vilket gynnar både migranter och staterna själva.  
 

67. 4.1.2.3 orientering: Vi rekommenderar att man arbetar med ett gemensamt arbetsregelverk 
för att garantera stabilitet inom EU.  
 

68. 4.1.2.4 orientering: Vi rekommenderar att EU investerar i en modell som liknar ”EURES” 
men med fokus på tredjeländer.  
 

69. 4.1.3.1 orientering: Vi rekommenderar att man arbetar med ett specifikt åtgärdsprotokoll 
för att bekämpa klimatförändringar ur klimatmigrationsperspektiv. 
 

70. 4.1.3.2 orientering: Vi rekommenderar Europeiska unionen reflekterar över vad som utgör 
en migrationskris och vad som inte gör det och att definiera kriterier för att skilja den ena 
från den andra och agera därefter.  
 

4.2. Mänskliga perspektiv  
 

71. 4.2.1.1 orientering: Vi rekommenderar en gemensam migrationspolitik inom EU.  
 

72. Gruppering av sex orienteringar 
4.1.4.1 orientering: Vi rekommenderar att man arbetar för att främja avstigmatiseringen 
av sådana migranter.  
4.2.1.2 orientering: Vi rekommenderar att medlemsstaterna inriktar sig på utbildning och 
ökad social medvetenhet om migration.  
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4.3.3.2 orientering: Välintegrerade migranters framgångsberättelser behöver spridas, helst 
inte genom kampanjer utan vid evenemang där migranter berättar om sina erfarenheter.  
4.3.3.3 orientering: Man bör fundera på hur man aktivt kan nå människor med negativa 
attityder till migranter.  
5.1.6.3 orientering: Vi rekommenderar att EU ökar sina ansträngningar för att informera 
och utbilda EU-medborgare om migration, och tydligt skiljer mellan de olika kategorierna 
av migration (reguljära och irreguljära, lagliga och illegala, flyktingar, asylsökande, 
migranter) i sina utbildningskampanjer.  
5.2.7.2 orientering: Den utnämnda EU-myndigheten bör tillhandahålla korrekt information 
till medlemsländerna för att utbilda medborgarna om asylsökandes kultur och etik i 
ursprungslandet. Medier bör användas för att göra detta.  

 
73. Gruppering av 5 orienteringar 

 
1.2.5.1 orientering: Det borde finnas bättre och mer intensiv kommunikation med 
migranter i ursprungs- och övergångsländerna där människosmugglare är aktiva.  
1.2.8.1 orientering: Det borde finnas bättre utbildning och kommunikation med potentiella 
migranter i ursprungsländerna. Ett brett utbud av kommunikationskanaler bör användas, 
frånbroschyrer till tv och sociala medier.  
1.2.9.1 orientering: Vi rekommenderar att EU informerar medborgare som söker ett bättre 
liv (dvs. som inte flyr krig) om verkligheten i det nya landet (förväntningshantering) redan i 
ursprungslandet. EU bör också investera i infrastruktur och livskvalitet i ursprungslandet 
för människor som vill fly.  
4.2.2.1 orientering: Vi rekommenderar att en gemensam och samordnad 
informationspolitik skapas i EU, riktad till ursprungsländerna för att skydda människor som 
kan bli offer för smugglare.  
5.1.6.4 orientering: Vi rekommenderar att EU stärker sina insatser för att reglera och 
kontrollera flyktingströmmar. Till exempel bör EU försöka erbjuda råd till flyktingar under 
flykten om realistiska chanser att få godkännande, relevanta lagar, regler och förfaranden 
för att komma in i EU samt andra alternativ.  

 
74. 4.2.2.3 orientering: Vi rekommenderar att lagliga, humanitära vägar och transportmedel 

skapas på ett organiserat sätt för att hjälpa flyktingar från krisområden. Samtidigt är det 
nödvändigt att skapa kriterier som gör det möjligt att reglera deras ankomst till EU. Lista 
över prioriterade åtgärder. 
 

75. 4.2.2.5 orientering: Vi rekommenderar att man lägger större vikt vid att aktivt bekämpa 
människosmuggling. Förstärkning av internationell säkerhet och underrättelseverksamhet 
inom detta område. Mer finansiering till institutioner som Europol och andra byråer. Behov 
av särskilda institutioner som hanterar människosmugglare.  
 

76. 4.2.3.1 orientering: Vi rekommenderar åtgärder på global nivå, inte bara på EU-nivå. 
Samarbete med länder runt om i världen. Ett nätverk av välfungerande centra där människor 
har goda förutsättningar, där de vistas en kort tid och där de får konkret hjälp för att snabbt 
integreras och börja ett nytt liv.  
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4.3 Åtgärda orsaker till migration  
 

77. Gruppering av två orienteringar 

 

4.3.1.1 orientering: Ett nära individuellt stöd till migranter under integrationen måste 
garanteras i alla länder.  
4.3.1.2 orientering: Migranter måste snabbt erbjudas språkkurser.  

 
78. 4.3.1.3 orientering: Det bör inte finnas ”getton”, migranter ska bo jämnt fördelade. Särskilt 

skolor måste vara bättre blandade. Lärdomar bör dras från den misslyckade integrationen av 
romer.  
 

79. 4.3.1.4 orientering: Flyktingar bör få stöd att bosätta sig där det finns lämpliga 
arbetstillfällen. Därför bör en plattform skapas på vilken flyktingarnas profiler som 
kvalificerad arbetskraft kan registreras för att matcha den regionala efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft.  
 

80. 4.3.2.2 orientering: Följande enhetliga krav för laglig migration bör gälla i EU: 
Språkkunskaper på målspråket eller engelska till nivå B 1 eller B 2 vid inträde eller 
obligatoriska språkkurser efter inträde + yrkeskvalifikationer som krävs inom EU 
(kvalifikationer måste verifieras) + ett personligt uttalande om målet och varaktigheten för 
flytten 
 

81. 4.3.3.1 orientering: Möjligheter till personliga möten bör skapas.  
 

82. Gruppering av fyra orienteringar 
 

4.3.4.1 orientering: Migranters levnads- och boendevillkor måste förbättras drastiskt.  
4.3.4.2 orientering: Migranter ska ha möjlighet att klaga på dåliga levnads- och 
boendeförhållanden.  
5.2.7.1 orientering: Vi rekommenderar ett EU-omfattande program som finns på plats 
redan från början när asylsökande anländer som informerar asylsökande om var arbets- 
och bostadsmöjligheter faktiskt finns  
5.2.9.1 orientering: Vi anser att subventionerade program bör upprättas för att hjälpa 
asylsökande med assimilation eller integration. Med fokus på boende och grundläggande 
utbildning.  

 
 
Tema 5: Ansvar och solidaritet i hela EU  
 
5.1. Distribuera migration  
 

83. Gruppering av fyra orienteringar 
 

1.2.4.1 orientering: Processerna för handläggning av migrationsansökningar bör 
accelereras.  
4.2.2.4 orientering: Vi rekommenderar att asylprocessen blir snabbare. Hjälpa dem att 
återvända till ursprungslandet på ett säkert sätt om det finns ett verkligt behov av att 
skicka tillbaka personen. Garantera säkerhet dit personen ska återvända. Se till att 
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personen vill skickas tillbaka, är det säkert för dem, vilka förhållanden återvänder de till? 
Måste se till att det finns chans till integration, för att inte skicka tillbaka människor som 
inte vill återvända till ursprungslandet.  
4.3.2.1 orientering: Processerna för handläggning av asylansökan bör accelereras. 
Kvaliteten på utredningsprocesserna måste dock fortfarande garanteras. Därför bör mer 
personal ställas till myndigheternas förfogande. EU bör dra lärdom av USA:s effektiva 
screeningförfaranden.  
5.1.1.1 orientering: Länderna dit flyktingarna anländer först (ankomstländer) bör ges mer 
stöd för att kunna handlägga asylansökningar på ett snabbt och effektivt sätt. 
Ankomstländer bör också ges stöd med att skapa en lämplig infrastruktur för att ta emot 
asylsökande. En EU-institution bör ta över samordning av det, t.ex. ett (framtida) 
ministerium för migration.  

 
84. Gruppering av 8 orienteringar 

 
1.2.6.1 orientering: Dublinsystemet bör reformeras och migranterna bör fördelas mer 
jämnt mellan EU:s medlemsstater, beroende på mottagarländernas kapacitet och 
ekonomiska förhållanden.  
4.2.2.2 orientering: Vi rekommenderar en översyn av Dublinkonventionen. Åtgärder mer 
på europeisk nivå, inte på medlemsländernas nivå.  
5.1.1.2 orientering: Asylansökningar bör göras direkt på EU-nivå, inte på 
medlemsländernas nivå. 
5.1.2.1 orientering: En fördelningsformel bör beräknas för att fördela flyktingar (både de 
som fått asyl och de som inte fått asyl) mellan EU:s medlemsländer – med hänsyn till 
medlemsländernas individuella förutsättningar och (ekonomiska) kapacitet.  
5.1.3.1 orientering: Kvoter som definierar antalet flyktingar per EU-medlemsland bör 
införas och implementeras – baserat på medlemsländernas (ekonomiska) kapacitet.  
5.2.2.1 orientering: Vi rekommenderar att man skapar enhetliga regler och kriterier för 
asylprocesser i EU.  
5.2.5.2 orientering: Vi anser att Dublinavtalet inte längre är praktiskt eller användbart när 
det gäller integration. Planerad integrations- och inresepolitik måste vara en del av varje ny 
pakt eller överenskommelse. Det är gammalmodigt och inte längre ändamålsenligt och 
bygger på att asylsökande får ansvara för att klara sig själva. Dublinavtalet bör inte ändras, 
det bör ersättas helt.  
5.2.8.1 orientering: Vi rekommenderar ett sunt regelverk för en rättvis och jämn fördelning 
av asylsökande och ansökningar. Det borde finnas ett mer robust system med instruktioner 
från EU till medlemsstaterna.  

 
85. 5.1.6.1 orientering: Vi rekommenderar att de europeiska myndigheterna samordnar sig 

bättre för att uppnå en rättvis fördelning av asylsökande och flyktingar (= irreguljär 
migration) inom EU:s medlemsstater.  
 

86. 5.1.6.2 orientering: Vi rekommenderar att EU arbetar med krisprocesser på ett proaktivt och 
prospektivt sätt och inte bara reagerar på flyktingströmmar som anländer till EU:s gränser.  
 

87. 5.1.7.1 orientering: Vi rekommenderar att mer pengar och operativt stöd görs tillgängligt för 
länder som är särskilt svårt drabbade av irreguljär migration. Storleken på de enskilda 
medlemsstaternas bidrag bör mätas med objektiva kriterier (t.ex. BNP, antal invånare etc.) 
och EU bör undersöka möjligheterna att anskaffa medel på finansmarknaderna 
(kapitalmarknaderna) för att finansiera ansvarsfördelningen (och därmed även främja t.ex. 
integrationsprojekt, flyktingvård osv.).  



 

  
Panel 4, sammanträde 3 - 35 

 

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

 

88. 5.1.7.2 orientering: EU-medborgarnas åsikter bör visas mer hänsyn och fler ansträngningar 
måste göras för att skapa enighet och acceptans bland EU-medborgarna i ett så viktigt ämne 
som migration. 
 

89. 5.1.8.1 orientering: Vi rekommenderar att medlemsstaternas migrationspolitik för 
regelbunden invandring blir mer liberal och permeabel.  

 
5.2. Gemensam syn på asyl  

 
90. 5.2.3.1 orientering: Flyktingar som med största sannolikhet kommer att ha rätt till asyl i EU 

bör ges en bättre tillgång till asylprocesser, t.ex. direkt i sina hemländer.  
 

91. Gruppering av tre orienteringar 
5.2.2.2 orientering: Vi rekommenderar inrättandet av en överordnad EU-institution med 
ansvar för asylfrågor för att se till att processer implementeras konsekvent och att de är 
juridiskt tillförlitliga. Den här institutionen bör definiera vilka ursprungsländer som anses 
vara ”säkra” och vilka som anses vara ”osäkra”.  
5.2.3.2 orientering: Vi rekommenderar att man inrättar en överordnad institution på 
EU-nivå eller att man stärker det europeiska stödkontoret för asylfrågor. En sådan 
överordnad institution borde kunna granska asylansökningar på ett enhetligt sätt för hela 
EU.  
5.2.11.1 orientering: Vi rekommenderar att en central organisation skapas för att hantera 
alla asylärenden. En central organisation som har tillräckligt med resurser bör inrättas. Det 
bör finnas en central organisation som övervakar, samordnar och styr allt.  

 
92. 5.2.5.1 orientering: Vi anser att asylsökande bör integreras ordentligt på ett mer enhetligt 

och organiserat sätt.  
 

93. 5.2.6.1 orientering: Vi rekommenderar en ny pakt/ett nytt regelverk som speglar nutiden. 
Frågorna om integration bör behandlas uppströms eftersom de bör behandlas tidigt.  
 

94. 5.2.10.1 orientering: Vi rekommenderar att varje medlemsstat i EU följer bedömnings-
/kvalificeringsprocessen likvärdigt med hjälp av samtliga gemensamma resurser.  
 

95. Gruppering av tre orienteringar 

5.2.12.1 orientering: Särskilda centrum bör inrättas för att tillgodose behoven hos utsatta 
minderåriga utan medföljande vuxen och/eller föräldralösa barn omedelbart efter 
ankomsten till EU  
5.2.12.2 orientering: Vi rekommenderar att särskilda utbildnings- och hälsoprogram 
tillhandahålls till minderåriga så snart som det är praktiskt möjligt.  
5.2.12.3 orientering: Vi rekommenderar att minderåriga utan medföljande vuxen placeras i 
fosterhem. Det bör ske snabbt. Stöd måste göras tillgängligt för villiga fosterfamiljer. 


	Tema 1 Självständighet och stabilitet
	Underområde 1.1 EU:s självständighet
	Underområde 1.2 Gränser

	Tema 2: EU som internationell partner
	Underområde 2.1 Handel och relationer ur ett etiskt perspektiv
	Underområde 2.2. Internationella klimatåtgärder
	Underområde 2.3 Främjande av europeiska värden

	Tema 3: Ett starkt EU i en fredlig värld
	Underområde 3.1. Säkerhet och försvar
	Underområde 3.2 Beslutsfattande och EU:s utrikespolitik
	Underområde 3.3. Grannländer och utvidgning

	Tema 4: Migration ur en mänsklig synvinkel
	Underområde 4.1 Åtgärda orsaker till migration
	Underområde 4.2. Mänskliga perspektiv
	Underområde 4.3 Integration

	Arbetsområde 5: Ansvar och solidaritet i hela EU
	Underområde 5.1. Distribuera migration
	Underområde 5.2 Gemensam syn på asyl

	Tema 1 Självständighet och stabilitet
	Underområde 1.1 EU:s självständighet

	Tema 2: EU som internationell partner
	Underområde 2.1 Handel och relationer ur ett etiskt perspektiv

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

	Tema 4: Migration ur en mänsklig synvinkel
	Underområde 4.1 Åtgärda orsaker till migration
	Underområde 4.2. Mänskliga perspektiv
	Underområde 4.3 Integration

	Tema 1: Självständighet och stabilitet
	1.1. EU:s självständighet
	1.2 Gränser


