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1. Vägledande principer för panelens organisation 
 

Hela processen för panelens genomförande är utformad så att den följer anvisningarna i 

vägledningen för nationella medborgarpaneler i samband med konferensen om Europas framtid. 

Närmare bestämt följande: 

• Syfte: 

Alla som bjöds in att delta i panelen fick fylla i ett frågeformulär och ange projektets mål och 

syften med specifika hänvisningar till konferensen om Europas framtid, de ämnen som skulle 

behandlas och metoderna för deltagande. 

• Insyn: 

Allt material till presentationen av initiativet gjordes tillgängligt för deltagarna på olika sätt, 

alltid med hänvisning till konferensens officiella webbplats och genom att materialet e-

postades till alla deltagare. 

• Delaktighet: 

Inbjudan att delta skickades ut på flera olika sätt, t.ex. via e-post till medlemmarna i SWG 

Community och länkar till ansökningsformuläret som lades ut via Twitter och Linkedin. Detta 

ledde till att drygt 400 personer fick tillgång till ansökningsformuläret och att 245 ansökningar 

skickades in. Urvalet av deltagare (som var slumpmässigt) gjordes på ett sätt som 

säkerställde att personer med olika kön, ålder, social bakgrund, bosättningsort och 

anställningsstatus deltog. 

• Representativitet: 

Även om urvalets storlek inte är representativt i statistisk mening var mekanismen för att göra 

urvalet utformad för att uppnå största möjliga heterogenitet bland deltagarna i syfte att 

återspegla målgruppen. 

• Information: 

Alla deltagare fick omfattande information om både konferensen och ämnena som skulle 

diskuteras av panelen. Under det inledande avsnittet upprepades projektets mål och närmare 

bestämmelser för projektet i enlighet med principerna om neutralitet och fullständighet. Alla 

deltagare kunde be om ytterligare information och detaljer om evenemanget genom att 

kontakta SWG-projektledarna på deras direktnummer. 

• Överläggningsgrupper: 

Huvudsyftet med hela processen var att ta fram konkreta rekommendationer – riktade till EU 

– som deltagarna i stor stort sett är eniga om. Arbetsmetoden och det sätt grupperna leddes 

på resulterade i en process med fokus på att samla in deltagarnas åsikter, behandla och 

sammanfatta dem följt av gruppernas egen kontroll och validering av dem under ett 

arbetsmöte. 

• Tidsplan: 

Det rådde en avslappnad atmosfär under arbetsmötena, vilket gav deltagarna gott om tid att 

undersöka de frågor som de ombads diskutera, uttrycka sina åsikter och lyssna till andras 

synpunkter. Av samma skäl bestämdes det att de två huvudgrupperna skulle delas in i två 

undergrupper. Arbetet fördelades också över två dagar så att de idéer som uppkommit skulle 

få ligga till sig. 
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• Uppföljning: 

Under den sista arbetsdagen deltog alla paneler i kontrollen och valideringen av det första 

utkastet till rekommendationer, som utarbetats under arbetets första fas. När rapporten om 

resultaten hade överlämnats till avdelningen för Europafrågor inom rådets ordförandeskap 

och godkänts fick alla paneldeltagare ta del av den slutliga versionen av 

rekommendationerna. I samtliga fall uppmanades deltagarna att fortsätta att följa 

konferensens verksamhet via de uppdateringar som publiceras på webbplatsen. 

• Processen som helhet: 

Hela arbetsprocessen leddes självständigt av SWG i enlighet med deras uppdrag. 

Avdelningen för Europafrågor inom rådets ordförandeskap informerades kontinuerligt om 

initiativets olika etapper och om de resultat som nåddes. 

• Integritet: 

Deltagarnas integritet garanterades fullt ut. För att få delta i panelen måste alla kandidater 

underteckna det informerade samtycke som krävs enligt lag. 

• Bedömning: 

I slutet av processen delades ett frågeformulär ut till alla deltagare med en utvärdering av 

deras erfarenheter. Resultatet av utvärderingen sammanfattas i denna rapport. 

 

2. Förfaranden för urval av deltagare och deltagarnas 

åtagande 
 

Urval 

Syftet med kommunikationen inför evenemanget var att rekrytera minst 50 italienska medborgare 

som var intresserade av att delta i initiativet. 

För detta ändamål inrättades ett kort ansökningsformulär: ett frågeformulär att fylla i online på SWG:s 

plattform, där alla som var intresserade av att delta i initiativet kunde ansöka genom att ange det 

minimum av data som krävdes för att placera dem i de kluster från vilka deltagarna slumpmässigt 

valdes ut. De nödvändiga förutsättningarna för deltagande var tillgång till en internetuppkoppling, en 

dator eller annan enhet med en mikrofon och videokamera samt undertecknande av 

konferensstadgan. 

Ansökningsformuläret spreds via sociala nätverk från SWG:s konton. Man publicerade sex inlägg 

på Twitter och ett på LinkedIn med följande resultat: 

 
Socialt nätverk 

Datum Antal visningar 
Antal gånger som 
ansökningslänken 

öppnades 

Twitter 6 inlägg 
mellan 8 och 10 mars 

889 31 

 

LinkedIn 

1 inlägg 

8 mars 
410 25 
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Samtidigt uppmanades SWG Community att tillämpa en strategi som syftade till att garantera en så 

stor representation som möjligt av den italienska befolkningen, inte bara i fråga om socioekonomiska 

egenskaper, utan även i fråga om idéer, kulturella inriktningar och värden. 

Ansökningar kunde lämnas in mellan kl. 8 den 8 mars och kl. 16 den 10 mars 2022. 

Ansökningsformuläret öppnades totalt 420 gånger och 225 fullständiga ansökningar lämnades in. 

Totalt 140 personer uppfyllde kraven, och av dessa valdes 70 ut enligt ett kriterium som skulle 

säkerställa en balanserad könsfördelning, geografisk spridning, åldersfördelning och 

utbildningsnivå. 

I urvalsförfarandet var man noga med att arbeta enligt en princip om rimlig sannolikhet för urval bland 

deltagarna, med förfaranden baserade på ett kriterium om villkorad slumpmässighet. 

Det slumpmässiga urvalet var centralt för att säkerställa en rättvis tillträdesprocess för projektet. I 

initiativets anda föreföll det dock viktigt att införa en strategi för att inkludera så många personer som 

möjligt och samtidigt säkerställa största möjliga spridning mellan de utvalda personerna för största 

möjliga inkludering. 

 

Sammanfattningsvis fördelades de som uppfyllde kraven på följande sätt: 

 

 

När de 70 kandidaterna hade valts ut ringdes kandidaterna upp på evenemangsdagens morgon för 

att bekräfta deras deltagande. Telefonsamtalet kom från SWG:s kontaktcentrum för datorassisterat 

telefonintervjuande. I slutet av denna fas registrerades och bekräftades totalt 59 personer. Av dessa 

deltog 55 aktivt i panelen. 
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Panelens sociala sammansättning och ålderssammansättning: 

 

 

Rekryteringsprocessen i korthet: 
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Kommunikationsmaterial 

För att säkerställa en hög grad av motivation och deltagande från första början fick alla deltagare 

tillgång till följande material: 

• Presentationsbladen för konferensen om Europas framtid och för de nationella 
panelerna 

• Stadgan för konferensen om Europas framtid 
• Teman för de ämnen som skulle diskuteras under panelerna 
• Den tekniska och organisatoriska information som krävs för deltagande 

 

3. Panelens organisation 
 

För att de som arbetar på kontorstid skulle kunna delta i största möjliga utsträckning hölls panelen 

under två på varandra följande halvdagar, varav en helgdag, enligt följande: 

• Fredagen den 11 mars kl. 16–20 

• Lördagen den 12 mars kl. 10–12 

Syftet med detta var dels att underlätta för arbetstagare att delta i initiativet, dels att dela upp 

deltagarnas åtagande för att förbättra uppmärksamheten och engagemanget samt reflexionerna om 

de frågor och förslag som lagts fram. 

Paneldeltagarna fick tillträde till de två arbetssessionerna via plattformen GoToMeeting och delades 

in i fyra grupper (två för varje temaområde) under ledning av en SWG-moderator och med en 

sekreterare som förde protokoll över inläggen. Moderatorerna ledde grupperna genom två olika 

diskussionsspår (ett för varje temaområde) i syfte att involvera alla deltagare så mycket som möjligt 

och säkerställa maximal inkludering och neutralitet. 

 

 

4. Arbetsagendan 
 

Första sessionen (fredag 11 mars 2022) 

• 15.00 – Anslutningen öppnas och deltagarna kan ansluta sig till plattformen och kontrollera 
hur ljud- och videosystem fungerar. 

• 16.00 – Moderatorn berättar om bakgrunden till initiativet och arbetets struktur. 
• 16.15 – Deltagarna delas in i grupper baserat på de preferenser som de angett i ansökan. 
• 16.20 – Gruppdiskussionen inleds. 
• 20.00 – Sessionen avslutas. 
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Andra sessionen (lördag 12 mars 2022) 

• 10.00 – Arbetet återupptas genom att man läser resultaten av den första dagens arbete. 
• 10.15 – Diskussionen fortsätter med insikter och kommentarer från deltagarna. 
• 12.00 – Arbetet avslutas. 
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5. Sammanställda rekommendationer 
 

En starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning 
 

1. Att lämna 1900-talets produktionsmodell 
 

Paneldeltagarna uppfattar att de senaste världshändelserna (covid-19-pandemin och konflikten 

mellan Ryssland och Ukraina) tydligt har visat den nuvarande europeiska produktionsmodellens 

begränsningar och tydliggjort att den måste ses över. 

Europas beroende av energi och livsmedel från länder utanför EU och insikten (under pandemin) att 

vi inte kan producera den mängd medicintekniska produkter och vacciner som behövs för att 

bekämpa virusets framfart på egen hand, har lett till uppfattningen om en grundläggande svaghet i 

vårt ekonomiska system kopplad till bristen på självförsörjning. 

Samtidigt finns det en tydlig uppfattning om att en starkare ekonomi som kan skapa socialt rättvisa 

arbetstillfällen måste ha starka tekniska tillgångar. För att uppnå detta är det avgörande att stödja 

ett utbildningssystem som i allt högre grad fokuserar på naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap 

och matematik. 

Teknisk innovation och hållbar energi, men även turism och kultur förefaller vara tre 

grundläggande riktningar för den europeiska ekonomins framtida utveckling, med särskilt fokus på 

att upprätthålla basproduktionen och därmed undvika ett alltför stort beroende av länder utanför EU 

för försörjningen av nödvändiga produkter och råvaror. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Bekämpa klimatförändringarna och utveckla alternativa energikällor. 

2. Investera i en ekonomi baserad på turism och kultur, inklusive de många 

små resmålen i Europa. 

3. Fokusera på teknik och innovation som drivkrafter för tillväxt. 

4. Minska beroendet av andra länder i fråga om råvaror, energikällor och 

jordbruk. 

5. Uppmuntra ungdomar att studera naturvetenskapliga ämnen. 
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2. Effektiva och inkluderande produktionsregler 
 

För att kunna lägga 1900-talets ekonomiska organisation bakom oss krävs också en översyn av 

reglerna och förfarandena för affärsverksamhet. Det finns fyra rekommendationer i denna riktning 

som bygger på ett gemensam resonemang: att dels förenkla reglerna och dels fortsätta att vara 

vaksamma mot överträdelser (särskilt när det gäller förfalskning och otillbörlig konkurrens). 

Stor uppmärksamhet ägnas åt att de ekonomiska reglerna först och främst ska vara effektiva, det 

vill säga att så långt som möjligt minska möjligheterna att införa standardisering av 

produktionsprocesser (vilket äventyrar specifika lokala produkter med djupa kulturella rötter), men 

också undvika att jordbrukstillgångar förstörs på grund av behovet av att upprätthålla på förhand 

fastställda produktionskvantiteter. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

 
1. Minska byråkratin (tillstånd, intyg). 

2. Minska standardiseringen av produkter och erkänna lokala och regionala 

kulturella och produktionsmässiga särdrag (respekt för 

produktionstraditioner). 

3. Komma bort från tänkesättet med ”fasta kvoter” inom 

jordbruksproduktionen med förstörelse av produktionsöverskott. 

4. Bekämpa förfalskning och otillbörlig konkurrens. 

 

3. Mäta tillväxt baserat på människors hälsa och inte mängden produkter 
 

Att gå ifrån 1900-talets produktionsmodell innebär inte bara att ändra produktionsmetoderna, utan 

också att införa en ny kultur där tillväxtindikatorerna inte enbart är inriktade på mängden producerade 

varor, utan på förmågan att se till att medborgarna uppnår ett mål om lycka. I den nya ekonomin ska 

bedömningen av effekter och investeringar inte utgå från varor utan människor. Detta innebär att det 

är nödvändigt att gå över från ett system med indikatorer som bygger på mängden producerade 

varor (bruttonationalprodukt – BNP) till ett system som kan mäta det människors välbefinnande 

(bruttonationallycka – BNL). 

 

REKOMMENDATION I KORTHET 

1. Utveckla en ekonomi som är mer inriktad på produktion av lycka 

(bruttonationallycka) än varor (bruttonationalprodukt). 
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4. Större integration mellan länder 
 

Det står klart för alla, även för dem som är mindre nöjda med EU:s nuvarande struktur och hittills 

uppnådda resultat, att den monetära unionen inte är tillräcklig och att Europa måste kunna agera 

starkare som en sammanhållen politisk enhet som kan förhandla externt med en röst och agera med 

större solidaritet internt. En större enighet är en viktig aspekt när det gäller att öka EU:s politiska, 

kommersiella och produktiva styrka: enhetliga grundläggande lagar och ett integrerat och 

sammanhängande beskattningssystem för företag och medborgare, där löner och tjänster till 

medborgarna är anpassade till varandra. Endast på detta sätt får vi ett Europa som kan minska de 

sociala skillnaderna och främja livskvaliteten. 

Detta innebär att vi inte får gå bakåt i förhållande till de senare årens resultat och att vi bevarar 

välfärdsbegreppet – som enligt paneldeltagarna är det mest avancerade i världen och det som bäst 

kan garantera medborgarna lika möjligheter och social rättvisa. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Kompromissa inte om välfärdsrättigheter (folkhälsa, offentlig utbildning, 

arbetsmarknadspolitik). 

2. Konsolidera det arbete som har gjorts med den gemensamma valutan och 

sammankopplingen av betalningssystem och telekommunikationer. 

 

Nu verkar det dock som att det som har gjorts hittills inte är tillräckligt längre och att framtidens 

Europa måste ta ett avgörande steg framåt när det gäller integrationen mellan medlemsländerna, 

enligt en intern vision som inte längre bygger på konkurrens utan på samarbete, och som ger alla 

EU-medborgare samma garantier och möjligheter i alla EU-länder. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Få bukt med enskilda länders egenintresse och tendens att söka 

individuella fördelar till nackdel för andra. 

2. Inrätta ett system med samma lagar, skattesystem, rättigheter och 

skyldigheter i alla länder. 

3. Samordna skattesystemen mellan de olika länderna, särskilt vad gäller 

företag (inga skattefria zoner eller områden med låg beskattning). 

4. Enhetliga produktpriser och en garanti för lika köpkraft i de olika 

medlemsländerna. 

5. Minska löneskillnaderna mellan de olika länderna och de geografiska 

områdena inom dem. 

6. Göra olika medlemsländers statsskuld till ett gemensamt ansvar. 
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5. Inkluderingspolitik 
 

Ett Europa som är rättvist och som kan erbjuda sina medborgare lycka är ett Europa för alla, där 

kampen mot ojämlikhet förblir avgörande. Rekommendationerna stakar ut kursen för att uppnå 

sedan länge uttalade mål (t.ex. om jämställdhet) och framför nya krav kopplade till de kulturella 

förändringarna i dagens samhällen (digital ojämlikhet och rätten att leva i en hälsosam miljö). 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Uppnå fullständig jämställdhet mellan könen, bland annat genom att stärka 

lagstiftningen om pappaledighet och barnomsorg. 

2. Ta itu med den digitala ojämlikheten. 

3. Se till att alla EU-medborgare kan leva i en hälsosam och hållbar miljö. 

4. Sörja för möjligheten till social rörlighet och därmed full möjlighet till 

självförverkligande och självbestämmande. 

5. Främja generationsskifte på alla nivåer. 

6. Hantera mottagandet av flyktingar och migranter på ett balanserat sätt i de 

olika länderna. 

 

Återigen verkar skolornas och utbildningspolitikens roll central, inte bara för att ge ungdomar de 

färdigheter de behöver för att komma in på arbetsmarknaden, utan också för att bygga upp en 

europeisk kultur. Efter att ha byggt upp ett institutionernas Europa är det viktigt att bygga ett folkens 

Europa. I detta sammanhang betonas vikten av ett gemensamt språk för att möjliggöra dialog mellan 

medborgare i olika länder och lika tillgång till tjänster. Drömmen om Esperanto har kollapsat, och 

eftersom Storbritannien har lämnat EU är det tveksamt om engelskan – det centrala språket inom 

internationella förbindelser och vetenskapliga och ekonomiska system – kan införas som 

gemensamt språk. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Främja införandet av ett gemensamt språk. 

2. Investera i skolor och undervisning i Europas historia snarare än i enskilda 

nationers historia, samt i politisk ekonomi och medborgarutbildning. 

3. Ge tillgång till kultur, utbildning och utbyten mellan studenter och 

medborgare från de olika medlemsländerna. 
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Inkluderingspolitik spelar en viktig roll när det gäller att garantera medborgarna tillgång till 

möjligheter. Paneldeltagarna underströk i detta avseende att Italien ofta inte har kunnat använda de 

EU-medel som ställts till förfogande för detta ändamål. Inkludering och tillgänglighet innebär att EU-

institutionerna är närmare medborgarna och att dessa får mer information och är mer medvetna om 

sina rättigheter som EU-medborgare. I detta sammanhang framkom att det är viktigt att invånarna 

kan ha ett direkt förhållande till EU-institutionerna, utan att medlemsländerna nödvändigtvis behöver 

fungera som mellanhänder. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Främja användningen av EU-medel för att minska ojämlikhet. 

2. Öka EU-institutionernas tillgänglighet och närhet till medborgarna. 

3. Uppmuntra direkt tillgång för medborgarna och informera tydligt om deras 

rättigheter och möjligheter. 

 

6. Sysselsättning 
 

Frågan om sysselsättning har konsekvent visat sig vara ett övergripande inslag och en direkt effekt 

av EU:s förmåga att följa upp sina rekommendationer. I debatten bland deltagarna framkom det 

tydligt att sysselsättningsfrågan var central för människors liv, men att den inte kan drivas vidare 

utan att man stärker frågorna om ekonomisk och social rättvisa. Det finns höga förväntningar på ett 

EU där en aktiv arbetsmarknadspolitik förblir central och alltmer samordnad. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Främja utbyten mellan arbetstagare i Europa genom ett europeiskt 

jobbcentrum. 

2. Införa en integrerad sysselsättningspolitik på EU-nivå. 

3. Skapa incitament för företag som erbjuder anställning. 
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 Europa i världen 

 

Den senaste tidens internationella händelser, särskilt kriget mellan Ryssland och Ukraina, har haft 

stor inverkan på uppfattningen av den roll Europa bör spela internationellt. 

De insamlade rekommendationerna var huvudsakligen inriktade på att stärka EU (både i fråga om 

identitet och som ekonomisk kraft) och positionera EU som en referens- och stimulansmodell i 

förbindelserna med andra länder. 

 

 

 

 

 

1. Stärka den europeiska identiteten 

 

För att kunna erkännas utanför sina gränser måste EU först och främst ha en inre sammanhållning, 

inte bara ekonomiskt och finansiellt, utan även i fråga om identitet och värden. En identitet som inte 

skapas genom likriktning utan genom att förstärka lokala särdrag inom ramen för gemensamma 

grundläggande värden. 

I detta sammanhang övervägs också en eventuell utvidgning av EU. Vissa av paneldeltagarna anser 

att detta inte bör ske urskillningslöst, utan man bör fokusera på ömsesidigt erkännande av kultur och 

värden snarare än ekonomiska standarder. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Förstärka europeiska värden och kulturella särdrag samt regionala särdrag. 

2. Inrätta ett institut för europeisk kultur för att främja en kultur av respekt och 

ömsesidiga utbyten mellan medborgare i olika länder. 

3. Omdefiniera principerna om tillhörighet för nya kandidatländer genom att 

förstärka faktorer som kulturell identitet och kulturella värden. 

 

  

Stärka den 

europeiska 

identiteten 

Stärka ekonomin och 

institutionerna 
Samarbete 

och partnerskap 

Politisk och kulturell 

referenspunkt 
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2. Stärka ekonomin och institutionerna 

 

Europa måste i framtiden spela en ledande roll på internationell nivå, och det kan bara ske om 

unionen är stark och oberoende av andra länder. Det är allmänt känt att EU-länderna har ont om 

råvaror, men det förefaller viktigt att unionen kan säkra ett större oberoende i fråga om 

energiförsörjning, jordbruk och tekniska produkter. 

Detta kräver exakta investeringar för att komma ifatt på områden som teknik (där EU för närvarande 

inte verkar ha en ledande roll), men även inom livsmedels- och energisektorerna. 

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har också medfört att betydelsen av en integrerad europeisk 

försvarspolitik, med en särskild identitet och större självständighet i förhållande till Nato (där 

medlemskapet inte ifrågasätts), åter hamnat i centrum för den politiska debatten. 

Slutligen måste tydliga val göras för framtiden, med stora investeringar i vetenskap och forskning för 

att öka unga européers färdigheter. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Stärka den inhemska produktionskapaciteten: livsmedelskedjan (särskilt 

vete) och teknik (mikrochipp). 

2. Främja typiska regionala och europeiska produkter. 

3. Stärka europeiska industrikluster (t.ex. stål). 

4. Stärka den lokala energiproduktionen ur ett grönt perspektiv (gas, sol- och 

vindenergi). 

5. Utveckla rymd- och luftfartsteknik. 

6. Skapa europeiska vetenskapliga laboratorier (en europeisk virusbank). 

7. Skapa en gemensam europeisk armé som agerar inom ramen för Nato, men 

också bidrar till att gå utöver denna ram. 

8. Investera i utbildning av utbildare (europeiska lärarutbyten, Erasmus för 

lärare). 

9. Öka rörligheten för europeiska forskare genom att utveckla nya 

vetenskapliga institutioner på EU-nivå. 

10. Främja framväxten av innovativa nystartade företag. 
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3. Samarbete och partnerskap 

 

Framtidens Europa ses inte som en fästning som försvarar sitt välstånd utan som en huvudaktör på 

den internationella arenan, som klarar att föra en dialog med samtliga länder i världen. En dialog 

som utgår från kommersiell makt och som bör sikta mot ekonomiskt ledarskap, som kan befästas 

genom uppbyggnad av partnerskap och projekt med stor internationell räckvidd. 

Allt detta i strävan efter samarbete och med tyngdpunkten på mindre säkra områden i världen, med 

ad hoc-projekt för att stötta de fattigaste länderna samt kulturella och ekonomiska utbyten med 

länderna i öst. 

Det läggs också särskild vikt på migrationsfrågan, med fokus på ökad samordning mellan olika 

länder och gemensamma förfaranden för att hantera ansökningar och flyktingströmmar. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Öka exporten. 

2. Främja gränsöverskridande turistrutter i Europa. 

3. Utveckla ett handelssystem för förhandlingar på EU-nivå (inte som enskilda 

länder eller företag utan som en union) för att få en starkare 

förhandlingsposition, men också med begränsningar kopplade till 

respekten för de mänskliga rättigheterna. 

4. Genomföra stora internationella projekt, t.ex. den internationella 

rymdstationen. 

5. Finansiera projekt i Afrika för att bygga skolor och sjukhus utan kolonial 

inställning och i stället försöka uppnå respekt för europeiska rättigheter 

och värden. 

6. Investera i utbildning på plats (särskilt för kvinnor) i de fattigaste länderna. 

7. Främja utbyten av tekniker och utbildare. 

8. Bygga upp ett system med gemensamma regler för migranters tillträde med 

olika processer för humanitär respektive ekonomisk migration och en 

rättvis fördelning mellan olika länder med gemensamma regler (folkräkning 

och kontroll av beteende och sysselsättning). 
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4. Politisk och kulturell referenspunkt 

 

I det scenario som beskrivs ovan vill man att Europa ska representera en tydlig politisk och kulturell 

referenspunkt globalt när det gäller rättigheter och etik, och föregå med gott exempel genom att fatta 

beslut med målsättningen att garantera en hälsosam miljö, respekt för människors rättigheter och 

en dialog mellan öst och väst. 

 

REKOMMENDATIONER I KORTHET 

1. Gå i bräschen som en grön kontinent, uppnå nollutsläpp före andra och öka 

produktionen av ren energi (vindkraft och solenergi). 

2. Exportera teknik för produktion av klimatneutrala varor. 

3. Fungera som ett nav (en offentlig plats, ett forum) mellan öst och väst, 

främja kulturella utbyten och gemensamma kulturella initiativ (t.ex. World 

Art Days, som ska hållas turvis i de olika europeiska huvudstäderna och 

med ett konstnärligt program som omfattar konstutövare från väst och öst). 

4. Skapa en europeisk etisk modell för hantering av migrationsprocesser som 

ska delas internationellt. 

 

 

6. Slutlig utvärdering av deltagarna 
 

Efter de två arbetsdagarna uppmanades alla deltagare att fylla i ett kort frågeformulär för att utvärdera 

sina erfarenheter. Formuläret skickades ut två dagar efter panelens slut, så att alla deltagare skulle 

ha tid att tänka igenom upplevelsen och ge väl avvägd återkoppling. 

De insamlade resultaten visar att deltagarna var mycket nöjda, både i fråga om intresse och med 

tanke på hur lätt det varit att delta och känslan av lyssnande och inkludering. 
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UTVÄRDERING AV DELTAGANDET I PANELEN 

 

 

 

Även om deltagarna hade olika erfarenheter, färdigheter och motiv kände de sig högst delaktiga: 

98 % av de som svarade på utvärderingen ansåg att de hade deltagit aktivt och bidragit positivt till 

diskussionerna. 

Generellt fanns det en stark uppfattning om nyttan med erfarenheten. Framför allt uppfattades den 

som en möjlighet till aktivt deltagande och väckte en känsla av större närhet till EU-institutionerna. 

Detta ledde till att nästan alla svarande önskade att denna typ av initiativ skulle upprepas med tiden. 

 

  BEDÖMNING AV RELEVANSEN AV DEN ITALIENSKA PANELEN FÖR KONFERENSEN OM 

EUROPAS FRAMTID

 

 

  

9,8

9,7

9,6

9,3

9,1

9,0

9,5

Intresse för de ämnen som diskuteras

Moderatorernas förmåga att ge ordet vidare och lyssna till
deltagarnas inlägg

Respekt för mångfalden av åsikter

Plattformens användarvänlighet

Samstämmighet mellan de framtagna rekommendationerna
och debatten

Kvaliteten på deltagarnas bidrag

Allmän belåtenhet med upplevelsen

5

68

68

81

86

2

25

27

15

10

5

2

2

2

10 83

2

2

Det var slöseri med tid

Den för EU-institutionerna närmare
medborgarna

Den kan bidra positivt till att förbättra Europas
framtid

Det är bra att låta EU-institutionerna lyssna till
medborgarna

Den bör ske oftare

Helt enig Delvis enig Varken enig eller oenig Delvis oenig Helt oenig
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Alla deltagare uppgav att om ett liknande initiativ anordnades igen skulle de inte bara delta frivilligt, 

utan också rekommendera sina vänner att delta. 


