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1. Vejledende principper for tilrettelæggelsen af panelet 
 

Hele processen i forbindelse med panelets gennemførelse blev udformet i overensstemmelse med 

vejledningen til nationale borgerpaneler i forbindelse med konferencen om Europas fremtid. 

Nærmere bestemt: 

• Formål: 

Alle, der blev indbudt til at deltage i panelet, udfyldte et deltagerspørgeskema med angivelse 

af projektets mål og formål med særlig henvisning til konferencen om Europas fremtid, de 

behandlede emner og deltagelsesmetoderne. 

• Gennemsigtighed: 

Materialet til præsentation af initiativet blev stillet til rådighed for deltagerne på forskellig vis, 

hver gang med henvisning til konferencens officielle websted og ved en e-mail med 

materialerne til samtlige deltagere. 

• Inklusivitet: 

Opfordringen til at deltage blev formidlet på forskellige måder, f.eks. via e-mail til 

medlemmerne af SWG Community og formidling af links til at udfylde ansøgningsskemaet 

via Twitter og Linkedin. Dette betød, at over 400 fik adgang til ansøgningsskemaet, mens 

245 indsendte en ansøgning. Udvælgelsen af deltagerne (baseret på tilfældighed) blev 

foretaget på en måde, der sikrer repræsentation af personer af forskellig køn, alder, social 

baggrund, bopælssted og beskæftigelsesstatus. 

• Repræsentativitet: 

Selv om stikprøvens størrelse ikke er repræsentativ i statistisk forstand, var mekanismen til 

beregning af stikprøven udformet med henblik på at opnå størst mulig heterogenitet blandt 

deltagerne med henblik på at reproducere et mikrokosmos af målgruppen. 

• Oplysninger: 

Alle deltagerne fik udleveret omfattende informationsmateriale om såvel konferencen som 

de emner, panelet skulle drøfte. I det indledende afsnit var projektets formål og de nærmere 

bestemmelser for projektet opridset i overensstemmelse med principperne om neutralitet og 

fuldstændighed. Alle deltagerne havde mulighed for at udbede sig flere oplysninger og 

detaljer om arrangementet ved at kontakte SWG-projektlederne på et direkte telefonnummer. 

• Deliberationsgrupper 

Hovedformålet med hele processen var at formulere konkrete anbefalinger til Den 

Europæiske Union, som deltagerne i vid udstrækning kunne være enige om. Arbejdsmetoden 

og den måde, grupperne blev ledet på, førte til en proces, hvor fokus var på at indsamle 

deltagernes holdninger og behandle og sammenfatte dem, hvorefter grupperne selv skulle 

gennemgå og validere dem på et efterfølgende arbejdsmøde. 

• Tidsplan: 

Der blev skabt en afslappet atmosfære under arbejdsmøderne, hvilket gav deltagerne 

tilstrækkelig tid til at undersøge de spørgsmål, der skulle drøftes, udtrykke deres holdning og 

lytte til de øvrige deltageres. Af samme grund besluttede man at opdele de to hovedgrupper 

i to undergrupper. Arbejdet blev også fordelt over to dage for at sikre, at de overvejelser 

panelet havde gjort sig, kunne bundfælde sig på en ordenltig måde. 
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• Opfølgning: 

Den sidste dag deltog alle panelerne i gennemgangen og valideringen af det første 

anbefalingsudkast, der var blevet udarbejdet i første fase. Efter at rapporten om resultaterne 

var blevet forelagt departementet for europæiske politikker under formandskabet for 

ministerrådet, og den relevante bemyndigelse var modtaget, blev den endelige udgave af 

anbefalingerne delt med alle paneldeltagerne. I alle tilfælde blev deltagerne opfordret til 

fortsat at følge konferencens aktiviteter via webstedet og de opdateringer, der vil blive 

offentliggjort. 

• Integritet: 

SWG gennemførte hele arbejdsprocessen i fuld uafhængighed i overensstemmelse med den 

opgave, der var blevet stillet. Departementet for europæiske politikker under formandskabet 

for ministerrådet blev løbende orienteret om de forskellige trin i initiativet og de opnåede 

resultater. 

• Privatlivets fred: 

Der blev værnet fuldt ud om deltagernes privatliv. For at få adgang til panelet skulle alle 

ansøgere underskrive det informerede samtykke, der kræves ved lov. 

• Vurdering: 

Ved processens afslutning modtog alle deltagerne et spørgeskema, så de kunne evaluere 

deres erfaringer, og resultaterne heraf er sammenfattet i denne rapport. 

 

2. Procedurer for udvælgelse af deltagere og deres 

engagement 
 

Udvælgelsen 

Formålet med kommunikationsfasen forud for arrangementet var at rekruttere mindst 50 italienske 

borgere, der var interesserede i at deltage i initiativet. 

Med henblik herpå blev der lavet et kort ansøgningsskema, et spørgeskema, der skulle udfyldes 

online på SWG's egen platform, hvor alle, der var interesserede i at deltage i initiativet, kunne søge 

ved at angive de oplysninger, der som minimum var nødvendige, så de kunne inddeles i grupper, 

hvorfra deltagerne blev vilkårligt udvalgt. De nødvendige betingelser for deltagelse var adgang til en 

internetforbindelse, et apparat udstyret med mikrofon og videokamera og underskrivelse af 

konferencechartret. 

Ansøgningsskemaet blev formidlet via sociale netværk fra SWG's konti. Med henblik herpå blev der 

lavet 6 tweets på Twitter og 1 opslag på Linkedin med følgende resultater: 

 
Sociale netværk 

Datoer Antal visninger 
Adgang til 

ansøgningslinket 

Twitter 6 tweets 
8.-10. marts 

889 31 

 

Linkedin 

1 opslag 

8. marts 
410 2 5 
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Samtidig blev medlemmerne af SWG Community opfordret til at søge i henhold til en 

invitationsstrategi, der skulle sikre, at den italienske befolkning var bedst muligt repræsenteret, ikke 

kun med hensyn til socioøkonomiske forhold, men også med hensyn til idéer, kulturel retning og 

værdier. 

Der var åbent for ansøgninger fra den 8. marts kl. 8 til den 10. marts 2022 kl. 16, og resultatet blev, 

at i alt 420 fik adgang til ansøgningsskemaet, og 225 indsendte en ansøgning. 

I alt 140 personer var reelt egnede, hvoraf 70 blev udvalgt efter kriterier, der skulle sikre en 

afbalanceret tilstedeværelse af personer med hensyn til køn, geografisk fordeling, alder og 

uddannelsesmæssige kvalifikationer. 

I forbindelse med udvælgelsesproceduren blev der lagt særlig vægt på princippet om rimelig 

sandsynlighed for udvælgelse blandt deltagerne, og procedurerne var baseret på et kriterium om 

betinget vilkårlighed. 

Vilkårligheden ved lodtrækningen var et centralt element i projektet for at sikre, at adgangsprocessen 

foregik retfærdigt. I initiativets ånd syntes det dog vigtigt at føre en strategi, der ikke blot omfattede 

flest mulige emner, men som også sikrede størst mulig heterogenitet blandt de udvalgte personer 

for at gøre det så inkluderende som muligt. 

 

Sammenfattende fordelte de egnede deltagere sig således: 

 

 

Efter udtrækningen af de 70 ansøgere, modtog de om morgenen den dag, arrangementet skulle 

afholdes, et telefonopkald, så de kunne bekræfte deres deltagelse. Opkaldet blev foretaget af SWG's 

eget CATI-kontaktcenter. Resultatet af denne fase var, at man registrerede 59 personer, der 

bekræftede deres deltagelse. Heraf deltog 55 aktivt i panelet. 
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Panelet havde følgende sociale og aldersmæssige sammensætning: 

 

 

Her ses resultaterne af rekrutteringsprocessen: 
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Kommunikationsmateriale 

For at sikre en høj grad af motivation og deltagelse fra starten fik alle deltagerne adgang til følgende 

materiale: 

• papirerne vedrørende præsentation af konferencen om Europas fremtid og de 
nationale paneler 

• chartret for konferencen om Europas fremtid 
• temaerne for de emner, der skulle drøftes i panelerne 
• de nødvendige tekniske og organisatoriske oplysninger for at kunne deltage 

 

3. Tilrettelæggelse af panelet 
 

For at sikre at flest mulige personer med arbejdsmæssige forpligtelser kunne deltage, blev panelet 

gennemført over to på hinanden følgende halve dage, herunder en helligdag, efter følgende tidsplan: 

• Fredag den 11. marts kl. 16-20 

• Lørdag den 12. marts kl. 10-12 

Dels skulle denne beslutning gøre det lettere for arbejdstagere at deltage i initiativet, dels skulle 

deltagelsesindsatsen opdeles, så der blev anledning til større opmærksomhed og engagement og 

mere omfangsrige drøftelser om de forelagte spørgsmål og forslag. 

Paneldeltagerne fik adgang til de to arbejdsmøder via GoToMeeting-platformen og blev inddelt i 4 

grupper (to for hvert tematisk område) under ledelse af en ordstyrer fra SWG og med deltagelse af 

en sekretær, der kunne tage referat af indlæggene. Ordstyrerne ledte grupperne gennem to 

forskellige diskussionsspor (et for hvert tematisk område) med det formål at inddrage alle deltagere 

mest muligt og sikre en tilgang baseret på størst mulig inklusion og neutralitet. 

 

 

4. Dagsordenen for arbejdet 
 

Første møde (fredag den 11. marts 2022) 

• Kl. 15.00 – åbning af forbindelsen og mulighed for deltagerne til at logge på platformen og 
kontrollere, om deres lyd- og videoudstyr fungerer. 

• Kl. 16.00 – introduktion ved ordstyreren: orientering om baggrunden for initiativet og 
tilrettelæggelsen af arbejdet. 

• Kl. 16.15 – inddeling af deltagerne i grupper baseret på de angivne ønsker i 
ansøgningsfasen. 

• Kl. 16.20 – indledning af gruppediskussion. 
• Kl. 20.00 – mødet slutter. 
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Andet møde (lørdag den 12. marts 2022) 

• kl. 10.00 – genoptagelse af arbejdet med læsning af resultaterne af den første dags arbejde. 
• kl. 10.15 – fortsættelse af drøftelsen, deltagernes indblik og kommentarer. 
• kl. 12.00 – arbejdet slutter 
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5. Indsamlede anbefalinger 
 

En stærkere økonomi, social retfærdighed og 

beskæftigelse 
 

1. Afsked med det 20. århundredes produktionsmodel 
 

Paneldeltagerne mener, at de seneste verdensbegivenheder (covid-19-pandemien og konflikten 

mellem Rusland og Ukraine) i særdeleshed har vist den aktuelle europæiske produktionsmodels 

begrænsninger og understreget, at der er behov for at revidere en tilgang, som mange beskriver 

som værende "fra det tyvende århundrede". 

Det er blevet tydeligt, at Europa er afhængigt af energi og fødevarer indkøbt i lande uden for Den 

Europæiske Union, og vi har (under pandemien) opdaget, at vi ikke selv kan producere den mængde 

medicinsk udstyr og de vacciner, der skulle til for at forhindre virus i at sprede sig, hvilket  har ført til 

konstateringen af en grundlæggende svaghed i vores økonomiske system, der hænger sammen 

med manglende selvforsyning. 

Der er samtidig en klar opfattelse af, at en stærkere økonomi, der kan skabe arbejdspladser i  socialt 

retfærdig kontekst, kræver nogle solide teknologiske aktiver. For at gøre dette er man nødt til at 

støtte et uddannelsessystem, der i stigende grad fokuserer på STEM-fagene. 

Teknologisk innovation, bæredygtig energi, men også turisme og kultur lader til at være tre 

grundlæggende retninger for udviklingen af Europas økonomi i fremtiden med særligt fokus på at 

opretholde en basisproduktion, så man undgår at blive alt for  afhængig af lande uden for EU med 

hensyn til levering af vigtige produkter og råstoffer. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Effektiv tackling af klimaændringer og alternative energikilder 

2. Investering i en økonomi på grundlag af turisme og kultur, herunder de 

mange små destinationer i Europa 

3. Fokus på teknologi og innovation som drivkræfter for vækst 

4. Mindre afhængighed af andre lande med hensyn til råstoffer, energikilder 

og landbrug 

5. Tilskyndelse af unge til at studere videnskabelige fag 
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2. Konstruktive og inklusive produktionsregler 
 

Afsked med det 20. århundredes økonomiske organisation kræver også en fornyet gennemgang af 

reglerne og procedurerne for regulering af erhvervsaktiviteter. Med henblik herpå fremsættes der 

fire anbefalinger, der følger den samme logik: på den ene side en forenkling af reglerne og på den 

anden side opretholdelse af stor årvågenhed over for misbrug (navnlig med hensyn til forfalskning 

og illoyal konkurrence). 

Der lægges stor vægt på, at de økonomiske regler først og fremmest skal være konstruktive og, så 

vidt det er muligt, reducere mulighederne for at kræve, at produktionsprocesserne standardiseres 

(hvilket bringer specifikke lokale produkter med dybe kulturelle rødder i fare), men også undgå en 

praksis, hvor man destruerer landbrugsprodukter, fordi det er nødvendigt at opretholde 

prædefinerede produktionsmængder. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

 
1. Mindre bureaukrati (tilladelser, attester) 

2. Mindre standardisering af produkter og anerkendelse af lokale og regionale 

kulturelle og produktionsmæssige kendetegn (respekt for 

produktionstraditioner) 

3. Afskaffelse af logikken med "faste kvoter" i landbrugsproduktionen og den 

dermed forbundne destruering af overskudsproduktion 

4. Bekæmpelse af forfalskning og illoyal konkurrence 

 

3. Måling af vækst på baggrund af befolkningens lykke og ikke mængden 

af produkter 
 

Afsked med det 20. århundredes produktionsmodel betyder ikke kun, at produktionsmetoderne skal 

ændres, men også, at der skal udvikles en ny kultur, hvor vækstindikatorerne ikke kun fokuserer på 

mængden af producerede varer, men på evnen til at sikre, at borgerne når målet om lykke. I den 

nye økonomi skal vurderingen af virkninger og investeringer ikke fokusere på varer, men på 

mennesker. Det betyder, at man skal  væk fra et system med indikatorer, der er baseret på mængden 

af producerede varer (BNP), og over til et system, der kan måle menneskers trivsel (BNL – 

bruttonationallykke). 

 

ANBEFALING I HOVEDTRÆK 

1. Udvikling af en økonomi, der fokuserer mere på produktion af lykke 

(bruttonationallykke) end på varer (bruttonationalprodukt) 
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4. Større integration mellem medlemsstater 
 

Det, der står klart for alle, selv for dem, der er mindre tilfredse med den nuværende struktur og de 

resultater, som Den Europæiske Union hidtil har opnået, er, at den monetære union ikke er nok, og 

at Europa er nødt til at kunne skride til handling med stadig større styrke som en sammenhængende 

politisk enhed, der kan forhandle eksternt med én stemme og handle med større solidaritet internt. 

Større enhed er et centralt element i styrkelsen af Den Europæiske Unions politiske, kommercielle 

og produktive styrke: ensartet grundlæggende lovgivning og en integreret og sammenhængende 

beskatningsordning for virksomheder og borgere, hvor lønningerne og de tjenester, der ydes til 

borgerne, stemmer overens. Kun på den måde skaber vi et Europa, der er i stand til at mindske de 

sociale forskelle og fremme livskvaliteten. 

Det betyder, at vi ikke må bevæge os bagud i forhold til de seneste års resultater, og at vi bevarer 

velfærdsbegrebet, hvilket paneldeltagerne betragtede som det mest avancerede i verden og det 

mest pålidelige med hensyn til at sikre borgerne lige muligheder og social retfærdighed. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Ingen kompromisser med hensyn til velfærdsrettigheder (folkesundhed, 

offentlig uddannelse, arbejdsmarkedspolitik) 

2. Konsolidering af arbejdet med den fælles valuta og sammenkobling af 

betalingssystemer og telekommunikation 

 

I dag lader det imidlertid til, at alt det, man har udrettet før  i tiden, ikke længere er nok, og at 

fremtidens Europa med hensyn til integration mellem medlemsstaterne er nødt til at tage et 

afgørende skridt fremad i overensstemmelse med en indre vision, der ikke længere bygger på 

konkurrence, men på samarbejde, og som giver enhver EU-borger adgang til de samme garantier 

og muligheder i alle Unionens medlemsstater. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. De enkelte stater skal se ud over egne interesser og bevæge sig væk fra 

tendensen til at søge individuelle fordele til skade for andre 

2. Der bør indføres et system, der sikrer de samme love, skatteordninger, 

rettigheder og forpligtelser i alle lande 

3. Skatteordninger blandt de forskellige stater, navnlig jvad angår 

virksomheder (ingen frizoner eller lav beskatning), skal koordineres 

4. Der skal sikres sammenhængende priser på produkter og garanti for 

samme købekraft i de forskellige medlemsstater 

5. Lønforskellene mellem de forskellige stater og de geografiske regioner 

inden for disse skal mindskes 

6. Forskellige medlemsstaters offentlige gæld skal være et fælles ansvar 
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5. Inklusionspolitikker 
 

Et retfærdigt Europa, der er i stand til at sørge for sine borgeres lykke, er et inklusivt Europa, som 

altid lægger stor vægt  på at bekæmpe ulighed. Anbefalingerne udstikker en kurs for langsigtede 

mål (såsom ligestilling mellem kønnene) og indkredser nye krav, der hænger sammen med kulturelle 

forandringer i det moderne samfund (digitale uligheder og retten til at leve i et sundt miljø). 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Fuld ligestilling mellem kønnene, herunder ved at styrke fædreorlov og 

børnepasningsmuligheder 

2. Bekæmpelse af digitale uligheder 

3. Sikring af, at alle europæiske borgere kan leve i et sundt og bæredygtigt 

miljø 

4. Sikring af muligheden for social mobilitet og dermed fuld mulighed for 

selvrealisering og selvbestemmelse 

5. Fremme af generationsskift på alle niveauer 

6. Forvaltning af modtagelse af flygtninge og migranter på en afbalanceret 

måde i de forskellige stater 

 

Igen synes skoler og uddannelsespolitikker at spille en central rolle, ikke blot med hensyn til at give 

de unge de færdigheder, de skal bruge for at kunne  komme ud på arbejdsmarkedet, men også med 

hensyn til at opbygge en europæisk kultur. Efter opbygningen af et institutionernes Europa er det 

afgørende at opbygge et folkets Europa. Ud fra dette synspunkt lægges der vægt på, at et fælles 

sprog har central betydning for at skabe mulighed for en dialog mellem borgere fra forskellige lande 

og give lige adgang til tjenester. Drømmen om esperanto er bristet, og Det Forenede Kongeriges 

udtræden af Den Europæiske Union har sået tvivl om muligheden for at anvende engelsk som fælles 

sprog, hvilket er et centralt aspekt i de internationale forbindelser og i det videnskabelige og 

økonomiske system. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Fremme af anvendelsen af et fælles sprog 

2. Investering i skoler og undervisning i Europas historie snarere end i enkelte 

nationer og undervisning i politisk økonomi og medborgerkundskab 

3. Adgang til kultur, uddannelse og udveksling mellem studerende og borgere 

i de forskellige medlemsstater 
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Inklusionspolitikker spiller en afgørende rolle med henblik på at sikre borgerne adgang til muligheder. 

Panelets deltagere understregede ud fra dette synspunkt, at Italien ofte ikke har været i stand til at 

anvende de EU-midler, der stilles til rådighed til dette formål. Inklusion og tilgængelighed betyder, at 

de europæiske institutioner er tættere på deres borgere, og det betyder mere information og 

bevidsthed om de rettigheder, som de europæiske borgere har som sådan. Ud fra dette synspunkt 

opstod betydningen af en direkte forbindelse mellem Unionens institutioner og borgere, uden at 

medlemsstaterne nødvendigvis fungerer som formidlere. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Fremme anvendelsen af EU-midler til mindskelse af uligheder 

2. EU-institutioners tilgængelighed og nærhed til borgerne 

3. Tilskynde til direkte adgang for borgerne og klar formidling af deres 

rettigheder og muligheder 

 

6. Beskæftigelse 
 

Il Beskæftigelsesspørgsmålet har konsekvent vist sig at være et tværgående element og en direkte 

virkning af Den Europæiske Unions evne til at følge op på sine henstillinger. Af deltagerdebatten 

fremgik det tydeligt, at spørgsmålet om beskæftigelse var af central betydning for folks liv, men at 

det ikke kunne følges op uden at styrke spørgsmål om økonomisk og social retfærdighed. Den 

stærke forventning er at have et EU, hvor aktive arbejdsmarkedspolitikker fortsat er centrale og i 

stigende grad koordinerede. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Fremme udveksling mellem arbejdstagere i Europa gennem et europæisk 

jobcenter 

2. Have integrerede beskæftigelsespolitikker på EU-plan 

3. Skabe incitamenter for virksomheder, der tilbyder beskæftigelse 
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 Europa i verden 

 

De seneste internationale begivenheder og især krigen mellem Rusland og Ukraine har haft stor 

indflydelse på opfattelsen af den rolle, Europa bør spille internationalt. 

De indsamlede henstillinger fokuserede i det væsentlige på en akse, der har til formål at styrke 

Unionen (både med hensyn til identitet og som en økonomisk kraft) og placere Unionen som 

referencemodel og stimulerende effekt i forbindelserne med andre lande. 

 

 

 

 

 

1. Styrkelse af den europæiske identitet 

 

For at blive anerkendt uden for EU's grænser skal Den Europæiske Union først og fremmest hænge 

sammen internt, ikke kun økonomisk og finansielt, men også med hensyn til identitet og værdier. En 

identitet, der ikke skabes gennem ensretning, men gennem styrkelse af de lokale særtræk inden for 

rammerne af fælles væsentlige værdier. 

I den forbindelse er der også overvejelser om en potentiel udvidelse af Unionens område, hvilket 

ifølge nogle af paneldeltagerne ikke bør ske vilkårligt, men i stedet med fokus på gensidig kulturel 

anerkendelse og anerkendelse af værdien snarere end på økonomiske standarder. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Styrke europæiske værdier, kulturelle træk og særlige regionale forhold 

2. Oprette et institut for europæisk kultur for at fremme en kultur præget af 

respekt og gensidig inspiration mellem borgere i forskellige stater 

3. Omdefinere principperne for medlemskab blandt nye kandidatlande med en 

styrkelse af faktorer som kulturel identitet og kulturelle værdier 

 

  

Styrkelse af den 

europæiske 

identitet 

Styrkelse af økonomien og 

institutionerne 
Samarbejde 

og partnerskaber 

Politisk og kulturelt 

referencepunkt 
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2. Styrkelse af økonomien og institutionerne 

 

Fremtidens Europa opfordres til at spille en ledende rolle på internationalt plan, og denne rolle kan 

først indtages, når Unionen er stærk og uafhængig af andre lande. Der er en udbredt bevidsthed 

om, at EU-landene er fattige på råstoffer, men det forekommer at være afgørende, at Unionen burde 

kunne sikre større uafhængighed med hensyn til energiforsyning, landbrug og teknologiske 

produkter. 

Dette kræver præcise investeringer for at indhente efterslæbet på områder som teknologi (hvor Den 

Europæiske Union i øjeblikket ikke synes at have en førende rolle), men også i fødevare- og 

energisektoren. 

Krigen mellem Rusland og Ukraine har også sat fokus på betydningen af en integreret europæisk 

forsvarspolitik med en særlig identitet og større autonomi i forhold til NATO, hvis medlemskab der 

ikke sættes spørgsmål ved. 

Endelig indebærer det præcise valg for fremtiden med en stærk investering i videnskab og forskning 

for at øge unge europæeres færdigheder. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Styrke den indenlandske produktionskapacitet: fødevarekæden (især 
hvede) og teknologi (mikrochips) 

2. Fremme typiske regionale og europæiske produkter 
3. Styrke europæiske industriklynger (f.eks. stål) 
4. Styrke lokal energiproduktion ud fra et grønt perspektiv (gas, solenergi, 

vind) 
5. Udvikle luft- og rumfartsteknologier 
6. Oprette europæiske videnskabelige laboratorier (Den Europæiske 

Virusbank) 
7. Oprette en fælles europæisk hær, der handler inden for rammerne af NATO, 

men som også er med til at gå ud over disse rammer 
8. Investere uddannelse af undervisere (europæiske udvekslinger af lærere, 

Erasmus for lærere) 
9. Øge de europæiske forskeres mobilitet ved at udvikle nye videnskabelige 

fællesskabsinstitutioner 
10. Fremme skabelsen af innovative nyetablerede virksomheder 
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3. Samarbejde og partnerskaber 

 

Fremtidens Europa betragtes ikke som en fæstning, der forsvarer sin rigdom, men som en 

hovedaktør på den internationale scene, der er i stand til at føre dialog med samtlige lande i verden. 

En dialog, der tager udgangspunkt i kommerciel magt og bør sigte mod økonomisk lederskab, som 

kan konsolideres gennem opbygning af partnerskaber og projekter med stor international 

rækkevidde. 

Alt dette med henblik på samarbejde og opmærksomhed på mindre sikre områder i verden med ad 

hoc-projekter til fremme af de fattigste lande samt kulturel og økonomisk udveksling med landene i 

Øst. 

Der lægges også særlig vægt på spørgsmålet om migration med større koordinering på tværs af de 

forskellige stater og anvendelse af fælles procedurer for forvaltning af anmodninger og mennesker. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Fremme eksporten 

2. Fremme tværnationale europæiske turistruter 

3. Udvikle et kommercielt forhandlingssystem på europæisk plan (ikke som 

individuelle stater eller virksomheder, men som en Union) for at få større 

forhandlingsstyrke, men også med begrænsninger af hensyn til respekten 

for menneskerettighederne 

4. Gennemføre store internationale projekter såsom Den Internationale 

Rumstation. 

5. Finansiere projekter i Afrika med henblik på at opbygge skoler og hospitaler 

uden en kolonial attitude og i stedet sigte mod respekt for europæiske 

rettigheder og værdier 

6. Investere i uddannelse på stedet (især for kvinder) i de fattigste lande 

7. Fremme udveksling af teknikere og undervisere 

8. Opbygge et system med fælles regler for migranters adgang med 

forskellige processer mellem humanitær og økonomisk migration og en 

retfærdig fordeling de forskellige stater imellem med fælles regler 

(optælling og kontrol med adfærd og beskæftigelse) 
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4. Politisk og kulturelt referencepunkt 

 

I det scenarie, der skitseres ovenfor, opfordres Europa til at repræsentere et klart politisk og kulturelt 

referencepunkt på verdensplan med hensyn til rettigheder og etik og foregå med et godt eksempel 

ved at træffe beslutninger, der tager sigte på at sikre et sundt miljø, respekt for borgernes rettigheder 

og dialog mellem Øst og Vest. 

 

ANBEFALINGER I HOVEDTRÆK 

1. Gå forrest som et grønt kontinent, opnå nulemissioner før andre og øge 
produktionen af ren energi (vind- og solenergi) 

2. Eksportere teknologier til produktion af klimaneutrale varer 
3. Fungere som en sammenstøbning (et offentligt sted, en agora) mellem Øst 

og Vest og fremme kulturel udveksling og fælles kulturelle initiativer (f.eks. 
World Art Days, der skal afholdes efter tur i de forskellige europæiske 
hovedstæder og med et kunstnerisk program, der omfatter kunstnere fra 
Vest og Øst) 

4. Skabe en europæisk etisk model til forvaltning af migrationsprocesser, som 
skal deles internationalt 

 

 

6. Endelig evaluering foretaget af deltagerne 
 

Efter de to arbejdsdage blev alle deltagerne opfordret til at udfylde et kort spørgeskema til evaluering 

af deres erfaringer. Evalueringsspørgeskemaet blev udsendt to dage efter panelets afslutning, så alle 

deltagerne havde tid til at fordøje erfaringerne og give afbalanceret feedback. 

De indsamlede resultater viser en særlig høj grad af tilfredshed, både med hensyn til interesse og til, 

hvor let det er at deltage, og opfattelsen af at blive hørt og inkluderet. 
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TILFREDSHED MED DELTAGELSE I PANELET 

 

 

 

Selv om deltagerne tog udgangspunkt i forskellige erfaringer, færdigheder og motiver, følte de sig 

stærkt involveret: 98 % af respondenterne i evalueringsspørgeskemaet mente, at de havde deltaget 

aktivt og bidraget positivt til debatten. 

Generelt var der en meget stærk opfattelse af nytten af denne erfaring, som først og fremmest blev 

opfattet som en mulighed for aktiv deltagelse og skabte en følelse af større nærhed til EU-

institutionerne. Dette førte til, at næsten alle respondenter ønskede, at denne type initiativ blev 

gentaget over tid. 

 

VURDERING AF RELEVANSEN AF DET "ITALIENSKE PANEL FOR KONFERENCEN OM 

EUROPAS FREMTID"
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Det burde tilrettelægges oftere

Helt enig Delvis enig Hverken enig eller uenig Delvis uenig Helt uenig
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Alle deltagere anførte, at hvis et sådant initiativ blev organiseret igen, ville de ikke blot deltage 

beredvilligt, men også opfordre deres venner til at deltage. 

 


