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Indledning

Den 10. marts 2021 undertegnede Europa-
Parlamentets formand, David Sassoli, Portugals 
premierminister, António Costa, på vegne af EU-
Rådet, og Europa-Kommissionens formand, Ursula 
von der Leyen, en fælles erklæring om konferencen 
om Europas fremtid. Det tilsagn, de gav, var 
enkelt: gennem en borgerfokuseret tilgang, der 
begynder nedefra, at give alle EU-borgere mulighed 
for at få indflydelse på, hvad de forventer af Den 
Europæiske Union, og at spille en større rolle i 
udformningen af Unionens fremtid. Deres opgave 
var derimod særdeles udfordrende: for første gang 
at tilrettelægge en tværnational, flersproget og 
interinstitutionel deliberativ demokratiøvelse med 
deltagelse af tusindvis af EU-borgere samt politiske 
aktører, arbejdsmarkedsparter, repræsentanter for 
civilsamfundet og centrale interessenter i henhold 
til artikel 16 i forretningsordenen.

Den 9. maj 2022 afsluttede konferencen efter 
måneder med intense drøftelser sit arbejde og 
fremlagde en rapport med de endelige resultater, 
som omfatter 49 forslag til de tre EU-institutioner. 
Forslagene afspejler EU-borgernes forventninger 
vedrørende ni emner: En stærkere økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse; Uddannelse, 
kultur, ungdom og idræt; Digital omstilling; 
Europæisk demokrati; Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed; Klimaforandringer 
og miljø; Sundhed; EU i verden samt Migration. 
De fremlægges alle i denne endelige rapport, 
som også har til formål at give et overblik over de 
forskellige aktiviteter, der er foregået i forbindelse 
med den enestående proces, som konferencen om 
Europas fremtid har været.

Konferencen, som blev styret af tre formænd – Guy 
Verhofstadt for Europa-Parlamentet, Ana Paula 
Zacarias, Gašper Dovžan og Clément Beaune 
efter tur for EU-Rådet og Dubravka Šuica for 
Europa-Kommissionen – og ledet af en bestyrelse 
(ligeligt repræsenteret af de tre institutioner 
samt observatører fra centrale interessenter), har 
gjort hidtil usete erfaringer med tværnationalt 
deliberativt demokrati. Den har også vist sin 
historiske relevans og betydning i sammenhæng 
med covid-19-pandemien og den russiske 
aggression mod Ukraine. Konferencen om Europas 
fremtid omfattede oprettelsen af en flersproget 
digital platform, der giver EU-borgerne mulighed for 
at bidrage på 24 EU-sprog, og tilrettelæggelsen af 
fire EU-borgerpaneler, seks nationale borgerpaneler, 
tusindvis af nationale og lokale arrangementer 
samt syv konferenceplenarforsamlinger. 
Konferencen er resultatet af EU-institutionernes, 
medlemsstaternes og frem for alt EU-borgernes 
vilje uden sidestykke til at drøfte Den Europæiske 
Unions udfordringer og prioriteter og give det 
europæiske projekt en ny tilgang.

Men dette er kun begyndelsen. I tråd med 
konferencens oprettelsestekst vil de tre 
institutioner nu hurtigt undersøge, hvordan der 
kan følges effektivt op på denne rapport, hver især 
inden for rammerne af deres kompetenceområde 
og i overensstemmelse med traktaterne. De tre 
institutioners engagement i denne henseende er af 
største vigtighed.
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I . 
Konferencens 
struktur
Konferencen om Europas fremtidI var en ny og 
innovativ proces, som har åbnet et nyt rum for 
debat med borgerne for at behandle Europas 
udfordringer og prioriteter med henblik på at 
understøtte det europæiske projekts demokratiske 
legitimitet og opretholde borgernes støtte til vores 
fælles mål og værdier. Den var en borgerfokuseret 
øvelse, der begynder nedefra, hvor europæerne 
kunne give deres mening til kende om, hvad de 
forventer af Den Europæiske Union. Konferencen 
var et fælles anliggende for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Europa-Kommissionen, der handlede 
som ligeværdige partnere sammen med Den 
Europæiske Unions medlemsstater.

I https://futureu.europa.eu

https://futureu.europa.eu
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1. Fælles erklæring

II  https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJib
G9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf

Den 10. marts 2021 blev en fælles erklæring om 
konferencen om Europas fremtid (den fælles 
erklæring) undertegnet af Europa-Parlamentets 
afdøde formand, David Sassoli, Portugals 
premierminister, António Costa, på vegne af EU-
Rådet, og Europa-Kommissionens formand, Ursula 
von der Leyen. Den banede vej for denne hidtil 
usete åbne og inklusive europæiske demokratiske 
øvelse, som sætter borgerne helt i centrum.

Konferencen blev placeret under de tre 
institutioners formænds myndighed, der fungerede 
som dens fælles formandskab. Det fælles 
formandskab blev støttet af en bestyrelse, som 
blev ledet i fællesskab af et medlem fra hver af de 
tre EU-institutioner.

I overensstemmelse med den fælles erklæring blev 
følgende strukturer oprettet:

 J en bestyrelse, som førte tilsyn med 
tilrettelæggelsen af konferencen. Den 
omfattede repræsentanter for de tre EU-
institutioner (tre medlemmer hver og 
fire observatører) samt observatører fra 
formandstrioen for Konferencen af de 
Europæiske Parlamenters Europaudvalg 
(COSAC). Regionsudvalget, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og 
-arbejdsmarkedsparter blev indbudt som 
observatører

 J et fælles sekretariat, som sikrede, at de 
tre institutioner var ligeligt repræsenteret, 
og som bistod bestyrelsen i dens arbejde. 
Medarbejderne førte – under ledelse af 
de tre formænd fra de tre institutioner – 
navnlig tilsyn med tilrettelæggelsen og 
forberedelserne af bestyrelsens møder, 
konferencens plenarforsamlinger og 
EU-borgerpanelerne. I samarbejde med 
tjenesteyderne var sekretariatet ansvarligt for 
at forvalte den flersprogede digitale platform 
og rapportere om milepæle i hele processen. 
Den unikke sammensætning af medarbejderne 
muliggjorde løbende kollegialitet i arbejdet og 
sikrede synergi og effektivitet på alle områder

 J en konferenceplenarforsamling (jf. kapitel III 
for yderligere oplysninger), som sikrede, at 
anbefalingerne fra de nationale borgerpaneler 
og EU-borgerpanelerne grupperet efter tema 
blev drøftet under fuld overholdelse af EU’s 
værdier og konferencechartretII uden et 
forudbestemt resultat og uden at begrænse 
omfanget til foruddefinerede politikområder. 
Det indsamlede input fra den flersprogede 
digitale platform blev også drøftet, når det 
var relevant. Der blev nedsat ni tematiske 
arbejdsgrupper, som skulle give input til 
forberedelsen af plenarforsamlingens debatter 
og forslag.

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaHdFIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--03b1e8498059503731f5f1051e670c992235fc86/Conference_Charter_en__2_.pdf
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2. Forretningsorden
Den 9. maj 2021 godkendte bestyrelsen 
forretningsordenen for konferencen, der er 
udarbejdet i overensstemmelse med den fælles 
erklæring om konferencen om Europas fremtid 
og fastsætter grundlaget og principperne for 
konferencen.

Forretningsordenen udgjorde en ramme for 
arbejdet i de forskellige konferencestrukturer og 
deres samspil.

3. Konferencearrange-
menter
I henhold til den fælles erklæring kan hver 
EU-medlemsstat og -institution tilrettelægge 
arrangementer i konferencens regi i 
overensstemmelse med sine nationale eller 
institutionelle særtræk og yde yderligere bidrag 
til konferencen (jf. kapitel II.C for yderligere 
oplysninger).

EU-institutioner og -organer, medlemsstaterne, 
regionale og lokale myndigheder, det organiserede 
civilsamfund, arbejdsmarkedets parter og 
borgerne blev derfor opfordret til at tilrettelægge 
arrangementer i partnerskab med civilsamfundet 
og interessenter på europæisk, nationalt, regionalt 
og lokalt plan i en lang række forskellige formater 
i hele Europa og til at rapportere om resultaterne 
af disse arrangementer på den digitale platform. 
Der fandt flere tusind sådanne arrangementer sted 
med omkring 650 000 deltagere.

4. Oprettelse af en 
flersproget digital 
platform
Der blev oprettet en flersproget digital platform 
(jf. kapitel II.A for yderligere oplysninger) som 
det sted, hvor borgerne kunne dele deres idéer 
og indsende onlineindlæg i overensstemmelse 
med den fælles erklæring. Platformen var det 
primære knudepunkt for borgernes bidrag og 
oplysninger om konferencens forskellige dele og 
et interaktivt værktøj til at dele og drøfte idéer og 
input fra de mange arrangementer, der fandt sted 
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i konferencens regi. Platformen blev taget i brug 
den 19. april 2021. Der blev lagt over 17 000 idéer 
på platformen. I løbet af hele konferencen blev der 
udarbejdet rapporter om bidragene på platformen.

De bidrag, der blev indsamlet via platformen, 
blev taget i betragtning af EU-borgerpanelerne 
og debatteret og drøftet på konferencens 
plenarforsamling.

5. EU-borgerpaneler
I overensstemmelse med den fælles erklæring 
var et centralt og særligt nyskabende element ved 
konferencen de EU-borgerpaneler (jf. kapitel II.B. 
for yderligere oplysninger), der blev tilrettelagt om 
konferencens vigtigste emner.

I alt 800 tilfældigt udvalgte borgere, der 
repræsenterede EU’s sociologiske og geografiske 
mangfoldighed, og som blev inddelt i fire paneler a 
200 borgere, mødtes til tre deliberative møder hver. 
EU-borgerpanelerne kom med anbefalinger, der 
indgik i konferencens generelle drøftelser, navnlig i 
konferencens plenarforsamlinger.

Formændene for bestyrelsen fastlagde i fællesskab 
praktiske ordninger for tilrettelæggelsen af EU-
borgerpaneler i overensstemmelse med den fælles 
erklæring og forretningsordenen og underrettede 
på forhånd bestyrelsen.

III  OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 – https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-
citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf

Bestyrelsen blev holdt løbende orienteret 
om udviklingen vedrørende oprettelsen og 
tilrettelæggelsen af EU-borgerpaneler.

6. Nationale 
borgerpaneler
Ifølge den fælles erklæring kunne 
medlemsstaterne tilrettelægge nationale paneler. 
Som bistand til de medlemsstater, der havde til 
hensigt at tilrettelægge nationale borgerpaneler, 
godkendte formændene en vejledning, som 
blev sendt til bestyrelsen den 26. maj 2021 for 
at sikre, at de nationale paneler blev tilrettelagt 
efter samme principper som EU-borgerpanelerne. 
Vejledningen indeholder principper for 
god deliberation på grundlag af OECD’s 
principperIII. Hver medlemsstat kunne beslutte, om 
den ville tilrettelægge et nationalt borgerpanel. 
I alt tilrettelagde seks medlemsstater et panel 
(Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Litauen og 
Nederlandene).

I overensstemmelse med den fælles erklæring 
blev anbefalingerne fra de nationale borgerpaneler 
fremlagt og drøftet på konferencens 
plenarforsamlinger sammen med anbefalingerne 
fra EU-borgerpanelerne.

https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf.
https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf.
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II. 
Bidrag til 
konferencen: 
borgernes input
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(A) Den flersprogede digitale platform

Den flersprogede digitale platform blev 
lanceret den 19. april 2021 og fungerede som 
konferencens primære knudepunkt. Den var 
det sted, der gav alle mulighed for at deltage 
i konferencen – alle borgere i og uden for EU 
samt civilsamfundet, arbejdsmarkedets parter 
og adskillige andre interessenter.

Platformen blev udarbejdet specifikt til 
konferencen ved hjælp af en europæisk open 
source-software til borgerdeltagelse, som 
kaldes Decidim. Dette var nyskabende på såvel 
europæisk plan som verdensplan med hensyn 
til omfang, interaktivitet og flersprogethed. 
Alle bidrag blev gjort tilgængelige på 
de 24 officielle EU-sprog takket være 
maskinoversættelse. Debatten var tilrettelagt 
omkring ti emner: ”klimaforandringer og miljø”, 
”sundhed”, ”en stærkere økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse”, ”EU i verden”, 
”værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed”, ”digital omstilling”, ”europæisk 
demokrati”, ”migration”, ”uddannelse, kultur, 
ungdom og idræt” samt ”andre idéer”.

Deltagelse på platformen kunne antage 
forskellige former.

Enhver kunne dele sine idéer inden for et af 
de ti emner. Det var også muligt at fremsætte 
bemærkninger til andres idéer. Platformen gav 
således mulighed for en ægte paneuropæisk 
debat blandt borgerne. Deltagerne kunne også 
tilslutte sig idéer ved at tilkendegive, at de 
støttede en anden brugers bidrag.

En anden vigtig måde at bidrage til 
konferencen på var at tilrettelægge 
arrangementer (virtuelle, fysiske eller hybride), 
annoncere dem på platformen, informere om 
resultaterne af dem og knytte dem sammen 
med idéer. Der blev stillet vejledninger 
og informationsmateriale til rådighed på 
platformen for arrangørerne som et bidrag 
til at sikre, at arrangementerne ville være 
deltagerorienterede og inklusive.

Platformen spillede en afgørende rolle for 
gennemsigtigheden i den overordnede proces 
og adgangen til oplysninger. Den var desuden 
det sted, hvor alle kunne finde oplysninger om 
selve konferenceprocessen (konferencens 

plenarforsamling og plenararbejdsgrupper, 
EU-borgerpanelerne, nationale paneler og 
arrangementer samt bestyrelsen). Plenar-og 
arbejdsgruppemøderne blev livestreamet på 
platformen ligesom EU-borgerpanelernes 
plenarmøder. Alle oplysningerne vil blive ved at 
være tilgængelige på platformen.

I hele processen blev platformen løbende 
forbedret, når som helst det var muligt, for 
eksempel ved at der blev tilføjet funktioner 
eller visuelt materiale. Efterhånden blev 
platformen også gjort mere tilgængelig for 
personer med handicap.

Alle bidrag på platformen var offentligt 
tilgængelige ligesom de åbne datafiler 
vedrørende den digitale platform, hvilket 
sikrede fuld gennemsigtighed. For at lette 
indsamlingen og analysen af bidragene 
udviklede Kommissionens Fælles 
Forskningscenter et værktøj til automatisk 
tekstanalyse og en analyseplatform, der 
gav mulighed for flersproget forståelse og 
indgående analyse af indholdet på platformen. 
Analyseplatformen var et væsentligt værktøj 
til sikring af løbende rapportering med en 
ensartet kvalitet på tværs af sprog. Et dataton, 
som Europa-Kommissionen afholdt i marts 
2022, tilskyndede desuden til nye tilgange til 
analyse af det åbne datasæt og understøttede 
gennemsigtigheden i dataanalyseprocessen.

For at give et overblik over bidragene 
på platformen udarbejdede en ekstern 
tjenesteyder rapporter, som blev offentliggjort 
på selve platformen. Første foreløbige rapport 
blev offentliggjort i september og omfatter 
bidrag, der blev indsamlet indtil den 2. august 
2021. I midten af oktober 2021 blev anden 
foreløbige rapport offentliggjort; den omfatter 
bidrag indsamlet indtil den 7. september 2021. 
Tredje foreløbige rapport blev offentliggjort i 
december 2021 og omfatter bidrag indsamlet 
indtil den 3. november 2021. Da arbejdet med 
konferencen gik ind i den sidste fase, blev den 
sidste rapport, som gav input til konferencens 
plenarforsamlinger, offentliggjort i midten af 
marts 2022. Den omfatter bidrag, der blev 
offentliggjort på den digitale platform indtil 
den 20. februar 2022. Denne tidsplan blev 
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tydeligt meddelt på platformen og andre 
steder, hvilket førte til væsentlig flere bidrag i 
januar og februar 2022. De bidrag, der er blevet 
indsendt inden den 9. maj, vil blive behandlet 
i den supplerende rapport. Supplerende 
rapporter om bidrag på platformen pr. 
medlemsstat blev også gjort tilgængelige 
samtidig med rapporterne i september og 
december 2021 og i marts 2022.

Rapporternes hovedfokus ligger på en 
kvalitativ analyse af bidragene på platformen 
med henblik på at give et generelt overblik over 
bredden og mangfoldigheden af de idéer, der 
er blevet foreslået på platformen og drøftet 
ved arrangementerne. Med dette for øje 
foretog et forskerhold en manuel tekstanalyse 
og gruppering af bidragene med hjælp fra 
de analyseværktøjer, som Kommissionens 

Fælles Forskningscenter havde stillet 
til rådighed. Dette gjorde det muligt at 
identificere fælles temaer og undertemaer, 
som blev beskrevet udførligt inden for hvert 
emne og sammenfattet i mindmaps med 
henblik på et hurtigt overblik. For at supplere 
denne kvalitative tilgang med kvantitative 
elementer blev temaer, undertemaer eller 
idéer, der ofte gik igen, eller som der var stor 
tilslutning eller mange bemærkninger til, 
anført i teksten til hver rapport. Hensigten 
med dette var at afspejle status på et givet 
stadium af konferencen, herunder en høj 
grad af interesse for eller debat om visse 
spørgsmål. Rapporterne giver også et overblik 
over sociodemografiske data om deltagerne. 
Selv om bidragyderne blev bedt om frivilligt 
at give oplysninger om deres bopælsland, 
uddannelsesbaggrund, alder, køn og 
beskæftigelsesstatus, er der begrænsninger 
for den indsigt, som kan gives. For eksempel 
er 26,9 % af alle bidragene fra deltagere, som 
ikke har oplyst deres bopælsland.

Siden lanceringen af platformen er der blevet 
registreret flest bidrag inden for emnet 
”europæisk demokrati” (idéer, bemærkninger og 
arrangementer). ”klimaforandringer og miljø” 
ligger på andenpladsen. Bidragene inden for 
”andre idéer” ligger på tredjepladsen efterfulgt 
af ”værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, 
sikkerhed” samt ”en stærkere økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse”.
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Rapporterne om bidrag på platformen, 
herunder mindmappene, gav et værdifuldt 
input til EU-borgerpanelernes arbejde. 
Panelerne blev ved begyndelsen af hvert af 
deres tre møder forelagt de vigtigste resultater 
i rapporterne og mindmappene og modtog 
link til de fuldstændige rapporter. Mange af 
idéerne på platformen er derfor afspejlet i 
anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne.

Rapporterne blev også drøftet på konferencens 
plenarforsamlinger, begyndende med 
plenarforsamlingen den 23. oktober 2021, og på 
de forudgående arbejdsgruppemøder. Inputtet 
fra platformen berigede således løbende de 
forslag, der blev udarbejdet på konferencens 
plenarforsamling.

Den 20. april 2022 havde næsten 5 millioner 
unikke besøgende lagt vejen forbi den 
flersprogede digitale platform, der havde været 
over 50 000 aktive deltagere, over 17 000 
idéer var blevet debatteret, og mere end 
6 000 arrangementer var blevet registreret på 
platformen. Disse tal dækker over tusindvis af 
engagerede borgere, der deler og debatterer 
en lang række idéer og tilrettelægger et væld 
af originale og innovative arrangementer i de 
forskellige medlemsstater.

For at sikre at platformen blev et forum, hvor 
borgere fra alle samfundslag og fra alle dele af 
Europa ville føle sig godt tilpas og velkomne til 
at bidrage til debatten, skulle alle, der brugte 
platformen overholde Conference Charter og 

Rules of Participation. Der blev oprettet et 
moderatorteam, der under tilsyn af det fælles 
sekretariat på vegne af bestyrelsen under hele 
konferencen arbejdede for at sikre, at chartret 
og reglerne for deltagelse blev overholdt. 
Der blev ikke foretaget nogen forudgående 
moderering. Når et bidrag blev skjult, modtog 
brugerne en meddelelse fra moderatorteamet, 
som forklarede årsagen. Oplysninger om 
modereringsprincipperne og -processen kunne 
læses under Frequently Asked Questions på 
platformen.

Mellem den 19. april 2021 og den 20. april 
2022 blev 430 idéer (2,4 %), 312 bemærkninger 
(1,4 %) og 396 arrangementer (6,0 %) skjult. 
Omkring 71 % af idéerne blev skjult, fordi der 
f.eks. ikke var noget forslag, fordi det var spam 
eller brugeranmodninger, fordi de indeholdt 
personlige oplysninger eller et utilpasset 
tilhørende billede. Omkring 17 % af de idéer, 
der er skjult, er dubletter. Kun 11 % af idéerne 
blev skjult på grund af stødende indhold. Langt 
størstedelen af de skjulte arrangementer, 76 %, 
blev skjult, fordi de blev postet flere gange, eller 
fordi der ikke var tilstrækkelige oplysninger om 
dem, fordi arrangørerne bad om det, eller fordi 
de ikke havde noget med konferencen at gøre.

Der var mulighed for at uploade bidrag til 
platformen indtil den 9. maj 2022. Der 
forventes endnu en rapport efter dens lukning 
med henblik på at skabe et fuldstændigt 
overblik over alle de bidrag, der er modtaget 
under konferencen.

Deltagelse pr. 20. april 2022 (kilde: Konference om Europas fremtid (europa.eu))

Hvad sker der på konferencen om Europas fremtid?

Platformens deltagere

Bemærkninger

Deltagere i 
arrangementet

Arrangementer

Idéer

Anbefalinger

52 346

21 877

652 532

6 465

17 671

72 528
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Deltagelsen på platformen fortsatte med 
at stige under hele konferencen, men den 
forblev ujævn i medlemsstaterne og på 
tværs af bidragydernes sociodemografiske 
profil. Samlet set tilvejebragte platformen et 
innovativt deliberativt rum, som gav tusindvis 

af borgere og forskellige interessenter fra 
hele Europa og andre steder mulighed for 
at deltage i en flersproget onlinedebat i 
medlemsstaterne om europæiske spørgsmål. 
Den viste sig derfor at være et værdifuldt 
redskab for deliberativt demokrati på EU-plan.
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(B) Borgerpaneler

1. EU-borgerpaneler
EU-borgerpanelerne var en af konferencens 
centrale søjler sammen med de nationale 
paneler, den flersprogede digitale platform og 
konferencens plenarforsamling. De er kernen i 
konferencen om Europas fremtid og samlede 
omkring 800 borgere fra alle baggrunde og 
hjørner af Den Europæiske Union. Konceptet 
borgerpaneler eller -forsamlinger er blevet 
anvendt af kommuner i årtier og er mere og 
mere synligt på nationalt og regionalt plan, 
mens den paneuropæiske dimension var stort 
set uudforsket. EU-borgerpanelerne var de 
første tværnationale og flersprogede erfaringer 
af denne størrelsesorden og med dette 
ambitionsniveau. Den bemærkelsesværdige 
fortolkning i forbindelse med processen 
muliggjorde en inklusiv, respektfuld og effektiv 
dialog mellem paneldeltagerne og sikrede 
dermed, at flersprogetheden kunne overholdes.

EU-borgerpanelerne blev tilrettelagt af 
de tre institutioner på grundlag af den 
fælles erklæring, forretningsordenen og de 
retningslinjer, der var fastlagt af formændene, 
under bestyrelsens tilsyn. De blev støttet 
af et konsortium af eksterne tjenesteydere 
bestående af en blanding af eksperter 
i deliberativt demokrati og et logistisk 
støttehold. Bestyrelsen blev holdt underrettet 
om panelernes arbejde, fik ajourførte praktiske 
retningslinjer og tilpassede efter behov den 
foreløbige tidsplan for EU-borgerpanelernes 
møder i processen.

Deltagerne i EU-borgerpanelerne blev udvalgt 
i sommeren 2021. EU-borgerne blev udvalgt 
tilfældigt (tilfældige telefonopringninger 
var den vigtigste metode, de 27 nationale 
meningsmålingsinstitutter anvendte, 
koordineret af en ekstern tjenesteudbyder) 
med det formål at oprette ”paneler”, der var 
repræsentative for EU’s mangfoldighed, ud fra 
fem kriterier: køn, alder, geografisk oprindelse 
(nationalitet og by/land), socioøkonomisk 
baggrund og uddannelsesniveau. Antallet af 
borgere pr. medlemsstat blev beregnet efter 
princippet om degressiv proportionalitet, 
som gælder for Europa-Parlamentets 

sammensætning, under hensyntagen til, at 
hvert panel skulle have mindst én kvindelig og 
én mandlig borger per medlemsstat. Eftersom 
konferencen satte særligt fokus på unge, 
var en tredjedel af et borgerpanels deltagere 
mellem 16 og 24 år. For hver gruppe på 200 
personer blev yderligere 50 borgere udvalgt 
som reserve.

Der blev tilrettelagt fire EU-borgerpaneler. 
Emnerne til drøftelse i hvert af de fire paneler 
byggede på temaerne på den flersprogede digitale 
platform og var grupperet på følgende måde:

(1)   En stærkere økonomi, social retfærdighed 
og beskæftigelse/Uddannelse, ungdom, 
kultur og idræt/Digital omstilling

(2)   Europæisk demokrati/Værdier og 
rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed

(3) Klimaforandringer og miljø/Sundhed
(4) EU i verden/Migration.

Hvert panel mødtes i tre weekender. Første 
møde blev afholdt i Strasbourg, andet 
møde online og tredje møde i en af fire byer 
(Dublin, Firenze, Maastricht og Warszawa/
Natolin) med offentlige videregående 
uddannelsesinstitutioner som vært og med 
støtte fra de lokale kommuner.

FØRSTE PANELMØDE 

Hvert panels første møde blev afholdt fysisk 
i Strasbourg. Formålet med mødet var at 
fastlægge dagsordenen for drøftelserne. De 
borgere, der deltog i panelerne, begyndte 
med at reflektere over og opbygge deres 
vision for Europa fra grunden og fastlægge 
de spørgsmål, der skulle drøftes, inden 
for rammerne af panelets hovedtemaer. 
De prioriterede derefter de emner, som de 
ønskede at koncentrere sig mere indgående 
om, med henblik på at udarbejde specifikke 
anbefalinger, som EU-institutionerne skal følge 
op på. Drøftelserne og det kollektive arbejde 
foregik i to formater:

 J i undergrupper bestående af 12-14 
borgere. Der blev talt fire til fem sprog 
i hver undergruppe, idet alle borgere 
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kunne tale på deres eget sprog. Arbejdet i 
undergrupperne blev ledet af professionelle 
facilitatorer udvalgt af konsortiet af 
eksterne tjenesteydere

 J i plenarforsamlingen med alle deltagerne. 
Plenarmøderne blev ledet af to 
hovedordstyrere. De prioriterede emner, der 
var resultatet af drøftelserne, blev inddelt 
i områder (dvs. overordnede emner) og 
underområder og tjente som grundlag for 
andet møde. Med henblik herpå modtog 
deltagerne grundlæggende oplysninger 
om emnerne og relevante input, herunder 
analyser og mindmaps, fra første foreløbige 
rapport fra den flersprogede digitale 
platform og fremlæggelser fra eksterne 
eksperter på højt plan.

På første møde blev de 20 repræsentanter for 
hvert panel til konferencens plenarforsamling 
udvalgt ved. at der blev trukket på en pulje af 
frivillige borgere og samtidig sikret køns- og 
aldersdiversitet.

ANDET PANELMØDE

EU-borgerpanelerne fortsatte deres arbejde 
og samledes online i hele november måned. 
Til dette formål blev et særligt arrangement 
forberedt med et studie i Bruxelles, hvor den 

vigtigste moderation og plenarforsamlingerne 
fandt sted, og en ordning, der gav mulighed 
for, at de deltagende borgere fra hele EU kunne 
være i forbindelse, og tolkning.

På andet møde fastlagde og drøftede borgerne 
med støtte fra eksperter og faktatjekkere 
specifikke spørgsmål og udarbejdede ”udspil” 
for hvert af de tematiske områder, som de 
havde fastlagt på første møde. Der blev lagt 
særlig vægt på at sikre en afbalancering med 
hensyn til køn og geografisk mangfoldighed 
i ekspertgrupperne og med hensyn til de 
enkeltes input gennem omfattende briefinger, 
der sørgede for, at borgerne fik fakta om og/
eller status for debatten, samtidig med at 
man undgik at dele personlige holdninger. 
De fik også de foreløbige rapporter fra den 
flersprogede digitale platform.

Med støtte i eksperternes input om emnerne og 
borgernes egen viden og erfaringer og gennem 
forhandlinger på andet møde fastlagde og 
drøftede borgerne spørgsmål vedrørende de 
emner, som de havde fået tildelt. Spørgsmålene 
blev defineret som problemer, der krævede en 
løsning, eller situationer, der skulle ændres.

Borgernes behandling af spørgsmålene bestod 
i, at de derefter udarbejdede udspil. Udspillene 
var første skridt hen imod udarbejdelse af 

SESSION 2

DAG 1 

Panelet mødes igen og gør 
sig klar til weekenden

DAG 2 

Ekspertinput

Indkredsning af problemstillinger

Udarbejdelse af udspil

DAG  3 

Færdiggørelse af udspil

Afsluttende bemærkninger

Velkomst

Input fra borgere, 
ambassadører og platform

Ekpertinput om  underområder Yderligere ekspertinput

Plenarmøde Områdespecifikt 
plenarmøde

Undergruppe-møde

Udarbejde udspil Færdiggøre udspil

Feedback fra undergrupper 
Afsluttende bemærkninger
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anbefalinger, som var målet for tredje møde. 
Derudover blev borgerne bedt om at begrunde 
disse udspil.

Drøftelserne og det kollektive arbejde foregik i 
tre formater:

 J i undergrupper. Hver af de 15 undergrupper 
bestod af 12-14 borgere. Der blev talt fire til 
fem sprog i hver undergruppe, så borgerne 
kunne tale på deres eget sprog eller på 
et sprog, som de var fortrolige med. Hver 
undergruppe blev ledet en professionel 
facilitator fra konsortiet af eksterne 
tjenesteydere

 J på ”områdespecifikke plenarmøder”. På de 
områdespecifikke plenarmøder samlede 
man de undergrupper, der beskæftigede 
sig med det samme tematiske område. De 
områdespecifikke plenarmøder blev ledet af 
professionelle facilitatorer med tolkning til alle 
de sprog, som deltagerne havde behov for

 J i plenarforsamlingen med alle de 
deltagende borgere til indledning og 
sammenfatning af mødet. Plenarmøderne 
blev ledet af to hovedordstyrere fra 
konsortiet med tolkning til 24 sprog.

TREDJE PANELMØDE

Tredje og sidste panelmøde fandt sted 
fysisk på en række uddannelsesinstitutioner 
i fire medlemsstater. På grund af covid-
19-pandemien og de dermed forbundne 

foranstaltninger i Irland og Nederlandene måtte 
tredje møde i panel 1 (en stærkere økonomi, 
social retfærdighed og beskæftigelse/
uddannelse, kultur, ungdom og idræt/digital 
omstilling) og panel 4 (EU i verden/migration) 
udsættes til februar 2022 i samråd med de 
nationale myndigheder og tilknyttede partnere.

Drøftelserne og det kollektive arbejde foregik i 
følgende formater:

 J i plenarforsamlingen med alle deltagerne 
ved mødets begyndelse med henblik 
på fremlæggelse af programmet og 
ved mødets afslutning som forklaret 
nedenfor. Plenarmøderne blev ledet af to 
hovedordstyrere fra forhandlingsgruppen 
med tolkning til EU’s 24 officielle sprog.

 J Borgerne begyndte med en gennemgang af 
alle de udspil, som panelet havde udarbejdet 
på andet møde, i et ”åbent forum”. Hver 
borger prioriterede derefter op til ti udspil pr. 
område. Når prioriteringen på panelniveau 
var foretaget, sluttede borgerne sig til de 
samme undergrupper, som de havde arbejdet 
i på andet møde, og anerkendte i fællesskab 
– i forhold til deres egen vurdering – hvilke 
af deres gruppes udspil der var blevet 
prioriteret af det øvrige panel. Med henblik 
på udarbejdelsen af anbefalinger fik hver 
undergruppe et vejledende antal anbefalinger, 
der skulle udarbejdes, nemlig mellem en og 
tre, dog højst fem.

DAG 1 

Gensyn, prioritering og start

DAG 2 

Omdannelse af retningslinjer til 
endelige anbefalinger

DAG 3 

Afstemning om endelige 
anbefalinger

Velkomst og målsætninger for 
weekenden

Omdannelse af retningslinjer til 
endelige anbefalinger

Afstemning om endelige 
anbefalinger

Feedback til andre grupper

Færdiggørelse af anbefalingerne

Åbent forum

Læsning og prioritering 
af retningslinjer

Omdannelse af retningslinjer til 
endelige anbefalinger

SESSION 3

Plenarforsamling Åbent forum Arbejdet i undergruppen
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 J i hver af de 15 undergrupper, hvor 
udspillene blev omsat til anbefalinger. 
Borgerne drøftede de udspil, der havde fået 
størst støtte (rangordnet), og påbegyndte 
udarbejdelsen af anbefalingerne.

På tredje møde blev der ikke tilvejebragt 
ekspertise/information gennem direkte 
interaktion med borgerne, men gennem et 
specifikt udformet system – et ”videns- og 
informationshjørne”. I systemet blev alle 
anmodninger om information og faktatjek på 
stedet centraliseret, hvorefter eksperternes 
og faktatjekkernes korte og faktuelle svar blev 
sendt til undergrupperne. Det blev udformet 
for at sikre, at ekspert- og faktatjekinput blev 
udarbejdet på en måde, der sikrer de højeste 
kvalitetsstandarder og undgår enhver utilbørlig 
påvirkning på dette stadium i processen. 
Borgerne fik også de foreløbige rapporter fra 
den flersprogede digitale platform.

Under arbejdet i undergrupperne blev 
der afholdt feedbackmøder mellem 
undergrupperne som en hjælp til deltagerne 
med at forstå det arbejde, der var udført i de 
andre undergrupper, og til forbedring af deres 
anbefalinger.

Panelet stemte derefter om anbefalingerne 
fra hver undergruppe på mødets sidste dag. 
Inden afstemningen modtog alle deltagerne et 
dokument med samtlige anbefalingsudkast, 
der var udarbejdet dagen før, så de kunne 
læse dem på deres eget sprog (automatisk 
oversat fra engelsk). Hver anbefaling blev 
læst højt på engelsk i plenarforsamlingen for 
at give borgerne mulighed for samtidigt at 
lytte til tolkningen. Alle deltagerne stemte om 
anbefalingerne én efter én ved hjælp af en 
onlineformular. I henhold til resultaterne af de 
endelige afstemninger blev anbefalingerne 
klassificeret således:

Anbefalinger, der nåede tærsklen på 70 % eller 
flere af de afgivne stemmer, blev vedtaget 
af panelet. Anbefalinger, der ikke nåede 
tærsklen, blev anset for ikke at være blevet 
valideret af panelet. Samlet set godkendte EU-
borgerpanelerne i alt 178 anbefalinger.

Afstemningsproceduren blev overvåget af et 
afstemningsudvalg, som omfattede to borgere, 
der havde meldt sig frivilligt til opgaven.

EU-BORGERPANELERNES 
REPRÆSENTANTER I 
PLENARFORSAMLINGEN

De anbefalinger, der blev vedtaget af de fire 
EU-borgerpaneler, blev efterfølgende fremlagt 
og debatteret af de 80 repræsentanter 
for EU-borgerpanelerne i konferencens 
plenarforsamling og arbejdsgrupper den 
21.-22. januar 2022 (panel 2 og 3) og den 
11.-12. marts 2022 (panel 1 og 4). De 80 
repræsentanter for EU-borgerpanelerne 
(gennemsnitligt 70 fysisk fremmødte og 10 
online) fortsatte derefter med at fremme og 
uddybe anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne 
både på plenarmøderne og i arbejdsgrupperne 
på tre på hinanden følgende møder (den 25.-
26. marts, den 8.-9. april og den 29.-30. april). 
De udvekslede også løbende synspunkter på 
møder i borgerkomponenten (forberedende 
onlinemøder og på fysiske plenarmøder) 
med hinanden og med de 27 repræsentanter 
for nationale arrangementer/paneler. Den 
23. april mødtes repræsentanterne for 
EU-borgerpanelerne online med alle de øvrige 
paneldeltagere for at redegøre for, hvordan 
anbefalingerne var blevet debatteret og 
indarbejdet i plenarforsamlingens forslag, og 
for at få disse paneldeltageres feedback. En 
gruppe bestående af medlemmer af det fælles 
sekretariat og af konsortiet ydede støtte til 
borgerkomponenten i plenarforsamlingen.

GENNEMSIGTIGHED I PROCESSEN

Den overordnede proces foregik i fuld 
åbenhed. EU-borgerpanelernes plenarmøder 
blev livestreamet, mens dokumenterne 
fra deres drøftelser og forhandlinger blev 
offentliggjort på den flersprogede digitale 
platform. Rapporten med resultaterne af hvert 
af panelmøderne findes på platformen ligesom 
anbefalingerne. Rapporterne indeholder også 
oplysninger om alle de eksperter, der støttede 
panelernes arbejde.

Som en ægte demokratisk nyskabelse tiltrak 
EU-borgerpanelerne stor opmærksomhed 
fra forskersamfundet. Forskerne kunne 
være til stede i EU-borgerpanelerne og følge 
forhandlingerne, samtidig med at man kunne 
respektere visse regler, deltagernes arbejde og 
deres privatliv.



Konferencen om Europas fremtid | RAPPORT OM DE ENDELIGE RESULTATER

19



20

Panel 1

”En stærkere økonomi, social retfærdighed og 
beskæftigelse/Uddannelse, kultur, ungdom 
og idræt/Digital omstilling”

Første panelmøde om ”En stærkere økonomi, 
social retfærdighed og beskæftigelse/
Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/
Digital omstilling” fandt sted den 17.-19. 
september 2021 i Strasbourg. Dette panel 
behandlede fremtiden for vores økonomi 
og beskæftigelse, især efter pandemien, 
under behørig hensyntagen til de dermed 
forbundne spørgsmål om social retfærdighed. 
Det behandlede også de muligheder og 
udfordringer, der ligger i den digitale omstilling 
– et af de største, fremtidsorienterede emner 
til debat. Panelet behandlede endvidere 
Europas fremtid på ungdoms-, idræts-, kultur- 
og uddannelsesområdet. De deltagende 
borgere blev budt velkommen af formanden, 
Guy Verhofstadt. Arbejdet på første møde 
sluttede med godkendelse af de fem områder: 
”Arbejde i Europa”, ”En økonomi for fremtiden”, 
”Et retfærdigt samfund”, ”Læring i Europa” og 
”En etisk og sikker digital omstilling”.

Den 5.-7. november 2021 mødtes panel 
1 for anden gang – denne gang i virtuelt 
format – og fortsatte drøftelserne fra første 
møde. På dette andet møde udarbejdede 
paneldeltagerne ”udspil” med henblik på at 
udarbejde konkrete anbefalinger (på deres 
tredje møde) for hvert af de fem områder, som 
de havde fastlagt på første møde. Borgerne i 
panel 1 udarbejdede i alt 142 grupper udspil.

Den 25.-27. februar 2022 mødtes borgerne 
i panel 1 for tredje gang og fortsatte de 
drøftelser, der fandt sted på første og 
andet møde. Institut for Internationale og 
Europæiske Anliggender (IIEA) var vært for 
det sidste møde for deltagerne i panel 1 
på Dublin Slot med mulighed for at deltage 
online. Borgerne udarbejdede og godkendte 
som grundlag for deres arbejde 48 endelige 
anbefalinger, idet de anvendte de udspil, som 
de havde udarbejdet på andet møde.

Panel 2 

”Europæisk demokrati/Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed

Første møde i panelet om ”Europæisk 
demokrati/Værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed” fandt sted 
den 24.-26. september i Strasbourg. Panelet 
behandlede emner vedrørende demokrati 
såsom valg, medbestemmelse uden for 
valgperioder, opfattet afstand mellem 
borgerne og deres valgte repræsentanter, 
mediefrihed og desinformation. Panelet 
behandlede også spørgsmål vedrørende 
grundlæggende rettigheder og værdier, 
retsstatsprincippet og bekæmpelse af 
enhver form for forskelsbehandling. Samtidig 
behandlede panelet EU’s indre sikkerhed, 
f.eks. beskyttelse af europæerne mod 
terrorhandlinger og andre forbrydelser. 
Paneldeltagerne blev budt velkommen af 
formanden, Gašper Dovžan. Arbejdet på 
første møde sluttede med godkendelse af 

Foto: EU-borgerpanel 1 Foto: EU-borgerpanel 2
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de fem områder: ”Sikring af rettigheder og 
ikkeforskelsbehandling”, ”Beskyttelse af 
demokratiet og retsstatsprincippet”, ”Reform 
af EU”, ”Opbygning af en europæisk identitet” 
og ”Styrkelse af borgernes deltagelse”.

Den 12.-14. november mødtes panel 2 for 
anden gang – i virtuelt format – og fortsatte 
drøftelserne fra første møde. På dette andet 
møde udarbejdede paneldeltagerne ”udspil” 
med henblik på at udarbejde konkrete 
anbefalinger (på deres tredje møde) for hvert 
af de fem områder, som de havde fastlagt på 
første møde. Borgerne i panel 2 udarbejdede i 
alt 124 grupper udspil.

Den 10.-12. december 2021 havde borgerne 
i panel 2 deres sidste møde, der foregik på 
Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, 
hvor det var muligt at deltage online. Borgerne 
udarbejdede og godkendte som grundlag for 
deres arbejde 39 endelige anbefalinger, idet de 
anvendte de udspil, som de havde udarbejdet 
på andet møde.

Panel 3 

”Klimaforandringer og miljø/Sundhed”

Panelet om ”Klimaforandringer og miljø/
Sundhed” havde sit første møde den 1.-
3. oktober i Strasbourg. Det behandlede 
virkningerne af klimaforandringerne, 
miljøspørgsmål og nye sundhedsrelaterede 
udfordringer for Den Europæiske Union. 
Panelet behandlede også EU’s mål og 
strategier såsom landbrug, transport 
og mobilitet, energi og omstilling til 
nulemissionssamfund, forskning, 
sundhedssystemer, reaktioner på 
sundhedskriser, forebyggelse og sund livsstil. 
Arbejdet på første møde sluttede med 
godkendelse af de fem områder: ”Bedre måder 
at leve på”, ”Beskyttelse af vores miljø og 
sundhed”, ”Omlægning af vores økonomi og 
forbrug”, ”Hen imod et bæredygtigt samfund” 
og ”Pleje for alle”. Rapporten med resultaterne 
af mødet findes på den flersprogede digitale 
platform.

Den 19.-21. november 2021 mødtes panel 3 
for anden gang – denne gang i virtuelt format 
– for at fortsætte drøftelserne fra første 
møde. På dette andet møde udarbejdede 
paneldeltagerne ”udspil” med henblik på at 

udarbejde konkrete anbefalinger (på deres 
tredje møde) for hvert af de fem områder, som 
de havde fastlagt på første møde. Borgerne i 
panel 3 udarbejdede i alt 130 grupper udspil.

Den 7.-9. januar 2022 havde borgerne i panel 3 
deres sidste møde på Europakollegiet i Natolin 
og i Kulturens og Videnskabens Palads med 
støtte fra Warszawa. Det var muligt at deltage 
online. Borgerne udarbejdede og godkendte 
som grundlag for deres arbejde 51 endelige 
anbefalinger, idet de anvendte de udspil, som 
de havde udarbejdet på andet møde.Pa

Panel 4 

”EU i verden/Migration”

Fjerde panel om ”EU i verden/Migration” 
mødtes første gang den 15.-17. oktober 
i Strasbourg, hvor de navnlig drøftede 
EU’s globale rolle. Dette omfattede mål 
og strategier for EU’s sikkerhed, forsvar, 
handelspolitik, humanitære bistand og 
udviklingssamarbejde, udenrigspolitik, 
naboskabspolitik og udvidelse, samt hvordan 
EU bør håndtere migration. Borgerne blev 
budt velkommen af formanden, Dubravka 
Šuica. Arbejdet på første møde sluttede 
med godkendelse af de fem områder: 
”Selvforsyning og stabilitet”, ”EU som 
international partner”, ”Et stærkt EU i en 
fredelig verden”, ”Migration fra et menneskeligt 
perspektiv” og ”Ansvar og solidaritet i hele 
EU”. Outputrapporten fra mødet findes på den 
flersprogede digitale platform.

Foto: EU-borgerpanel 3
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Den 11.-13. februar 2022 mødtes borgerne fra 
panel 4 til deres sidste møde, der fandt sted i 

IV OECD, Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions, 2020 – https://www.oecd.org/gov/open-government/
innovative-citizen-participation-new-democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf.

Maastrichts udstillings- og konferencecenter 
(MECC), og som Studio Europa Maastricht var 
vært for i samarbejde med Maastricht 
Universitet og Det Europæiske Institut for 
Offentlig Administration (EIPA). Det var muligt 
at deltage online. Borgerne udarbejdede og 
godkendte som grundlag for deres arbejde 40 
endelige anbefalinger, idet de anvendte de 
udspil, som de havde udarbejdet på andet 
møde.

Den 16.-28. november 2021 havde panel 4 sit 
andet møde online på grundlag af det arbejde, 
der var udført på første møde. På dette 
andet møde udarbejdede paneldeltagerne 
”udspil” med henblik på at udarbejde konkrete 
anbefalinger (på deres tredje møde) for hvert 
af de fem områder, som de havde fastlagt på 
første møde. Borgerne i panel 4 udarbejdede i 
alt 95 grupper udspil.

2. Nationale borgerpaneler

I overensstemmelse med den fælles 
erklæring blev anbefalingerne fra de nationale 
borgerpaneler og EU-borgerpanelerne 
debatteret af konferencens plenarforsamling 
grupperet efter tema. For at bistå de 
medlemsstater, der havde til hensigt at 
tilrettelægge nationale borgerpaneler, blev 
der den 26. maj 2021 sendt en vejledning 
til bestyrelsen, som formændene havde 
godkendt. Den bygger på samme principper 
som EU-borgerpanelerne og omfatter 
principper for god forhandling på grundlag af 
en OECD-rapportIV.

Seks medlemsstater – Belgien, Tyskland, 
Frankrig, Italien, Litauen og Nederlandene 
– tilrettelagde nationale borgerpaneler 
efter principperne i ovennævnte vejledning. 
Anbefalingerne fra disse nationale 
borgerpaneler blev fremlagt og debatteret 
på plenarmøderne i januar og marts samt i 
plenarforsamlingens arbejdsgrupper sammen 
med anbefalingerne fra EU-borgerpanelerne 
om samme emner.

1) BELGIEN

I oktober 2021 blev der afholdt et borgerpanel, 
hvor 50 tilfældigt udvalgte borgere, der var 
repræsentative for befolkningen som helhed, 
mødtes over tre weekender for at drøfte 
emnet ”Europæisk demokrati” og spørgsmålet 
om, hvordan borgerne kan inddrages mere i 
EU-anliggender.

Foto: Belgiens nationale borgerpanel

Foto: EU-borgerpanel 4
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Panelet blev tilrettelagt under ledelse af 
Belgiens vicepremierminister samt udenrigs- 
og europaminister Sophie Wilmès.

Borgerne fremsatte anbefalinger om fem 
emner, de selv havde valgt, nemlig

 J forbedring af kommunikationen om Den 
Europæiske Union

 J identificering og bekæmpelse af 
desinformation om EU

 J borgerpaneler som et værktøj for 
deltagelse

 J folkeafstemninger om EU-anliggender
 J forbedring af de eksisterende 

deltagerorienterede instrumenter i Den 
Europæiske Union.

Det belgiske borgerpanel mundede ud i 115 
anbefalinger, som de 50 tilfældigt udvalgte 
belgiske borgere havde udarbejdet, drøftet og 
stemt om.

2) TYSKLAND

I januar 2022 afholdt Tysklands 
udenrigsministerium et nationalt borgerpanel. 
100 tilfældigt udvalgte borgere, der var 
repræsentative for befolkningen, deltog i 
panelet online.

Den 5. og 8. januar 2022 blev der afholdt fem 
indledende onlineworkshopper med hver 
20 deltagere, som drøftede følgende emner:

 J Europas rolle i verden
 J Klima og miljø
 J Retsstatsprincippet og værdier
 J En stærkere økonomi og social 

retfærdighed.

De 100 tilfældigt udvalgte borgere mødtes den 
15.-16. januar 2022 for at drøfte de dermed 
forbundne udfordringer og mulige løsninger 
og vedtog deres anbefalinger. Deltagerne 
udarbejdede to konkrete forslag under hvert af 
ovennævnte emner.

Resultaterne blev fremlagt den 16. januar 
på en afsluttende onlinekonference med 
deltagelse af Tysklands udenrigsminister 
Annalena Baerbock og viceminister for 
europaanliggender og klima Anna Lührmann.

Foto: Tysklands nationale borgerpanel

3) FRANKRIG

I Frankrig tilrettelagde Ministeriet for Europa- 
og Udenrigsanliggender med støtte fra 
Ministeriet med ansvar for Forbindelserne 
med Parlamentet og Aktivt Medborgerskab 
borgerpaneler.

Der blev holdt 18 borgerpaneler i september 
og starten af oktober 2021 i alle større 
byer og oversøiske regioner i Frankrig. 
Hvert borgerpanel samlede mellem 30 og 
50 tilfældigt udvalgte borgere, som var 
repræsentative for den regionale befolknings 
mangfoldighed. I alt deltog over 700 borgere i 
panelerne. Resultatet af de regionale paneler 
var en liste med 101 ønsker, 515 ændringer og 
1 301 konkrete forslag.

Foto: Frankrigs nationale borgerpanel
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I alt 100 borgere, der repræsenterede panelerne, 
mødtes den 16.-17. oktober 2021 i Paris 
under den afsluttende nationale konference 
(“Conférence nationale de synthèse”) for at 
udarbejde og vedtage anbefalinger. Der blev 
udpeget i alt 14 prioriterede anbefalinger 
i løbet af processen. Anbefalingerne, der 
dækkede konferencens ni emner, blev forelagt 
den franske regering, herunder statssekretær 
Clément Beaune, og var den franske regerings 
bidrag til konferencen.

4) ITALIA

Et borgerpanel blev tilrettelagt i marts 2022 af 
en uafhængig tredjepart under tilsyn af Italiens 
departement for europæiske politikker under 
formandskabet for ministerrådet.

I alt 55 tilfældigt udvalgte borgere, der var 
repræsentative for det italienske samfund 
og dets regioner, deltog i panelet. Deltagerne 
blev tilfældigt udvalgt for at sikre, at personer 
med varierende køn, alder, social baggrund, 
bopælssted og beskæftigelsesstatus var 
repræsenteret.

Borgerne mødtes online den 11.-12. marts 
2022 for at drøfte to af konferencens emner:

 J En stærkere økonomi, social retfærdighed 
og beskæftigelse,

 J EU i verden.

Den 12. marts 2022 vedtog panelet i alt 58 
anbefalinger; 33 om en stærkere økonomi, 
social retfærdighed og beskæftigelse og 25 
om EU i verden. Den sidste dag gennemgik og 

validerede deltagerne det første 
anbefalingsudkast, der var blevet udarbejdet i 
første fase.

5) LITAUEN

På vegne af Udenrigsministeriet tilrettelagde 
en uafhængig tredjepart et nationalt 
borgerpanel i januar 2022.

I alt 25 tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18-
65 år, der var repræsentative for de forskellige 
socioøkonomiske grupper og regioner i 
Litauen, deltog i panelet.

Foto: Litauens nationale borgerpanel

Den 4. januar 2022 blev der afholdt et 
onlineåbningsmøde, og borgerne drøftede to 
emner:

 J EU’s rolle og beføjelser inden for 
udenrigspolitik

 J EU’s økonomiske rolle.

Den 15. januar 2022 mødtes deltagerne 
personligt for at formulere de vigtigste 
konklusioner af drøftelserne. Den 25. januar 
2022 vedtog de på et virtuelt møde 21 
anbefalinger; 10 om EU’s rolle og beføjelser 
inden for udenrigspolitik og 11 om EU’s 
økonomiske rolle.

Foto: Italiens nationale borgerpanel
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6) NEDERLANDENE

Borgerpanelet blev tilrettelagt af en uafhængig 
tredjepart, da dialogerne ”Forestilling om 
Europa” blev indledt den 1. september. De 
bestod af flere dele.

Den 1. september 2021 indledte man 
onlinedelen, som bestod af et spørgeskema og 
et forenklet udvælgelsesværktøj, hvor borgerne 
kunne give udtryk for deres præferencer, 
ønsker og anbefalinger vedrørende 
konferencens ni emner. Spørgeskemaet blev 
omdelt til en udvalgt repræsentativ og inklusiv 
gruppe på 4 000 borgere.

I oktober og november 2021 blev der afholdt 
indgående online- og offlinedebatter med 
borgerne, bl.a. for at nå ud til de unge og 
målgrupper, der er vanskelige at nå.

Der blev offentliggjort to rapporter med titlen 
”Vores forestilling om Europa – Synspunkter, 
idéer og anbefalinger” (”Onze kijk op Europa 
– Meningen, ideeën en aanbevelingen”), som 
indeholdt borgernes 30 anbefalinger om 
konferencens ni emner.

Nederlandenes nationale borgerpanel
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(C) Tilrettelagte 
arrangementer inden for 
rammerne af konferencen

1. Nationale arrangementer
Medlemsstaterne bidrog til konferencen 
gennem en lang række arrangementer og 
initiativer. Disse arrangementer nåede ud til 
mange tusinde borgere over hele EU. En særlig 
sektion på den flersprogede digitale platform 
giver et overblik over, hvilke hovedaktiviteter 
medlemsstaternes myndigheder har 
tilrettelagt eller støttet. Arrangementerne 
blev præsenteret på konferencens 
plenarforsamlinger den 23. oktober 2021 
og den 25. marts 2022 af repræsentanter 
for nationale arrangementer og/eller 
nationale borgerpaneler og gav også input til 
konferencen ved hjælp af platformsrapporter, 
hvilket berigede debatten på europæisk plan.

Hovedformålet med disse arrangementer og 
initiativer var at lytte til borgerne og inddrage 
dem i debatter om Den Europæiske Union. 
Inklusivitet og inddragelse af borgerne 
var også en prioritet, idet der blev gjort en 
indsats for at inddrage dem, der normalt ikke 
engagerer sig i EU-spørgsmål.

Der var forskellige typer arrangementer 
med en blanding af centraliserede og 
decentraliserede tilgange, herunder 
forskellige former for støtte til bottom-up-
initiativer. Aktiviteterne og arrangementerne 
i medlemsstaterne blev tilrettelagt af 
forskellige institutioner og interessenter, 
herunder nationale, regionale og lokale 
myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
arbejdsmarkedsparter, sammenslutninger og 
borgere. I nogle tilfælde deltog ikkestatslige 
organisationer, kulturinstitutioner, tænketanke, 
universiteter og forskningsinstitutter også 
aktivt i tilrettelæggelsen af arrangementer om 
konferencen. I mange af disse aktiviteter og 
arrangementer blev der lagt særlig vægt på 
inddragelse af den yngre generation.
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Oversigt over de vigtigste arrangementer  
og initiativer i medlemsstaterne: 

1

Belgien

De føderale og regionale myndigheder 
afholdt flere arrangementer. Der fandt flere 
borgermøder sted, f.eks. om EU i verden 
og om klimaforandringer og miljø. Der var 
en struktureret dialog med borgere om ”at 
bo i en grænseregion” og en hackathon 
om ”indvirkningen af sund livsstil og 
klimaforandringer på livskvaliteten” og 
”barrierer for unge på arbejdsmarkedet”. 
Desuden blev der afholdt et arrangement om 
digitalisering og bæredygtig økonomi, og der 
var en debatrække over emnet ”Europa lytter” 
mellem unge og politikerne.

2 

Bulgarien

Bulgarien indledte det hele med en ceremoni 
kaldet ”Hvordan høres borgernes stemme 
gennem konferencen om Europas fremtid?” 
med deltagelse af offentlige myndigheder og 
borgerrepræsentanter. Et af de arrangementer, 
der blev afholdt, var en borgerdialog om 
demografi og demokrati. Der blev afholdt 
en række lokale arrangementer i de store 
universitetsbyer med hjælp fra Europe Direct-
centrene.

3 

Tjekkiet

Tjekkiet afholdt debatter på centralt 
plan med den brede offentlighed og 
oplysningsarrangementer for relevante 
interessenter. Disse arrangementer blev 
suppleret med arrangementer for unge og 
arrangementer med international deltagelse. 
Navnlig blev der afholdt et tværnationalt 
arrangement med tyske og tjekkiske borgere. 
Der blev afholdt adskillige regionale debatter 
i hele landet og ligeledes regionale seminarer 
for elever på sekundærtrinnet om emnet 
”Beslutninger for Europa”.

4 

Danmark

Der blev iværksat en bred og inklusiv 
national debat, hvor civilsamfundet og andre 
ikkestatslige aktører spillede en central rolle. 
En særlig pulje af offentlige midler blev tildelt 
til en bred vifte af organisationer, herunder 
NGO’er, medier, ungdomsorganisationer, 
kulturinstitutioner, tænketanke og 
forskningsinstitutter for at støtte debatter og 
initiativer, som ikkestatslige organisationer 
var værter for. Der blev afholdt mere end 180 
debatter, hvoraf omkring halvdelen var specifikt 
rettet mod unge. Desuden afholdt regeringen og 
Folketinget en række officielle arrangementer 
såsom borgerhøringer og debatter.

5 

Tyskland

Arrangementerne i Tyskland involverede 
forbundsregeringen, Forbundsdagen, 
delstaterne og civilsamfundet. Ud over 
forbundsregeringens arrangementer blev 
mere end 50 regionale arrangementer 
afholdt af Tysklands 16 delstater, og ca. 300 
arrangementer blev afholdt af civilsamfundet. 
Grænseoverskridende arrangementer og 
dialoger med studerende og unge var et 
centralt element i mange initiativer, der 
placerede unge i centrum for drøftelserne med 
henblik på at forme Europas fremtid.

6 

Estland

Forskellige arrangementer, seminarer og 
debatter blev tilrettelagt af regeringskontoret 
sammen med Europa-Kommissionens 
repræsentation i Estland, udenrigsministeriet 
og andre ministerier samt af civilsamfundet, 
ungdomsorganisationer og andre. Der 
blev navnlig afholdt en diskussion for 
gymnasieelever om vigtige spørgsmål 
vedrørende klimaforandringer, energipolitikker 
og konferencen i almindelighed. Der blev 
også afholdt en diskussion over emnet ”estisk 
diplomati med henblik på at nå klimamålene”.
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7 

Irland

Inklusivitet og inddragelse af alle sektorer 
i samfundet, navnlig unge, har været det 
centrale tema for Irlands aktiviteter. I 
samarbejde med European Movement 
Ireland (EMI) blev der gennemført et 
program for regionalt og sektormæssigt 
engagement i 2021 og 2022. Første fase 
af de regionale møder foregik i juni og juli 
som virtuelle høringer. Anden fase af de 
regionale arrangementer var tilrettelagt som 
fysiske møder på rådhusene i begyndelsen 
af 2022. Fra juli var der et program med 
regeringsledede arrangementer.

8 

Grækenland

Udenrigsministeriet var ansvarligt for 
koordineringen af den nationale dialog. 
Centrale og lokale regeringsorganer og 
civilsamfundet blev kraftigt opfordret til at 
afholde diskussioner og andre arrangementer. 
Der blev f.eks. afholdt arrangementer om 
Euro-Middelhavs-samarbejdet, Vestbalkan, 
den demografiske udfordring, migration 
og demokrati, der involverede borgere og 
forskellige interessenter.

9 

Spanien

Den spanske ramme omfattede seks 
arrangementer på nationalt plan (f.eks. en 
høring af de spanske borgere om Europas 
fremtid) og ca. 20 på regionalt plan. Der blev 
også afholdt et arrangement med portugisiske 
og spanske borgere, så de kunne drøfte vigtige 
emner af relevans for deres regioners fremtid 
og for EU. På regionalt og lokalt plan afholdt 
myndighederne arrangementer om flere emner, 
f.eks. grænseoverskridende samarbejde, 
konsekvenserne af de demografiske 
forandringer, bæredygtig transport og 
mobilitet, klimaforandringer, migration og 
fremtiden for regionerne i den yderste periferi.

10 

Frankrig

Den franske regering gennemførte en 
omfattende onlinehøring for unge fra maj 
til juli 2021. 50 000 unge franskmænd gav 
udtryk for deres synspunkter og støttede 
16 hovedidéer vedrørende Europas fremtid. 
Resultatet af denne øvelse blev samlet i en 
endelig rapport sammen med resultatet af det 
franske borgerpanel og er Frankrigs bidrag til 
konferencen. Den franske regering opfordrede 
også alle franske aktører – foreninger, lokale 
myndigheder, folkevalgte repræsentanter og 
repræsentanter for civilsamfundet – til, hvis de 
ønskede det, at tilrettelægge arrangementer.

11 

Kroatien

Der blev oprettet en taskforce for koordinering 
af aktiviteter, som indsamlede idéer og planer 
for gennemførelse af nationale aktiviteter. 
Ministerier, centrale statslige organer, 
regionaludviklingsorganer, universiteter, NGO’er 
og institutter tilrettelagde arrangementer 
i form af konferencer, borgerdialoger og 
debatter med borgere, offentlige debatter 
og uddannelsesworkshopper med særligt 
fokus på unge. Blandt emnerne var migration, 
demografi, klimaneutralitet og den cirkulære 
økonomi. Nogle arrangementer blev holdt 
sammen med andre medlemsstater og 
nabolande uden for EU.

12 

Italien

Der blev afholdt flere arrangementer – med 
særligt fokus på unge – for at nå ud til så 
mange borgere som muligt, med aktiv støtte 
fra de lokale myndigheder. Der blev iværksat 
en mediekampagne for at øge kendskabet 
mest muligt. Aktiviteterne omfattede 
ungdomsforummet mellem EU og Balkan, 
der blev afholdt med unge fra Vestbalkan, 
ungdomsforummet Middelhavsdialoger 
med unge fra de sydlige nabolande samt 
konkurrencer for gymnasieelever og 
universitetsstuderende med titlen ”Europa er i 
dine hænder”.
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13 

Cypern

Der blev afholdt flere aktiviteter, 
som omfattede mange interessenter 
og havde fokus på unge. Der var et 
lanceringsarrangement med en debat med 
den yngre generation om dens forventninger, 
bekymringer og visioner for Europa og for 
Cypern i EU. Der blev desuden tilrettelagt en 
åben dialog om unges rolle i debatten om 
Europa og de problemer, de står over for på 
nationalt og europæisk plan. Der blev desuden 
afholdt et arrangement, hvor fremtiden for 
europæisk sikkerhed og forsvar blev drøftet.

14 

Letland

Der blev afholdt adskillige arrangementer, 
herunder en landsdækkende onlinedebat 
med studerende, ”Fremtiden er i dine 
hænder”, om økonomiske, sociale og 
sikkerhedsmæssige spørgsmål. Der blev 
tilrettelagt en landsdækkende meningsmåling 
og fokusgruppediskussioner, hvor der kunne 
indsamles opinionsundersøgelsesdata om 
borgernes syn på EU’s fremtidige prioriteter 
inden for alle konferencens temaer. Der blev 
afholdt regionale fysiske debatter for at øge 
kendskabet til konferencen blandt personer 
over 55 år og fysiske debatter med elever fra 
gymnasieskoler.

15 

Litauen

Der blev hovedsagelig afholdt arrangementer 
med en decentraliseret tilgang, og 
hovedfokus var på regionerne i Litauen 
og unge (f.eks. med ungdomsdebatten 
i de baltiske lande). Der var en række 
borgerdialoger (om demokrati, digitalisering, 
klimaforandringer osv.), tværnationale 
dialoger (f.eks. med henholdsvis Frankrig, 
Irland og Italien) og civilsamfundsdrevne 
arrangementer. Derudover blev skolerne 
opfordret til at drøfte Europas fremtid.

16 

Luxembourg

Der blev afholdt en række arrangementer 
på nationalt plan med en åben, inklusiv og 
gennemsigtig tilgang. Parlamentet tilrettelagde 
f.eks. en række arrangementer ved hjælp af 
nye formater såsom ”bistrodebatter”. Der blev 
også arrangeret en hackathon for studerende 
og unge iværksættere for at drøfte det digitale 
kompas og EU’s industristrategi. Desuden 
var der en debat med deltagelse fra tre 
lande med tyske, franske og luxembourgske 
gymnasieelever.

17 

Ungarn

Der er blevet afholdt en bred vifte af 
arrangementer i samfundet (mere end 
800). De institutionelle arrangementer 
omfattede internationale konferencer på 
højt plan tilrettelagt af flere ministerier (om 
f.eks. udvidelse og EU’s digitale strategi) og 
rundbordsdiskussioner med studerende og 
ungdomsorganisationer (om f.eks. europæisk 
integration). Flere organisationer afholdt 
paneler for at drøfte EU-institutionerne, 
en stærkere økonomi, social retfærdighed 
og beskæftigelse, digital omstilling, 
uddannelse, kultur, ungdom og idræt, værdier 
og rettigheder, retsstatsprincippet og 
sikkerhed, NGO’er, migration og demografi, 
familieanliggender, sundhed, klimaforandringer 
og miljø.

18 

Μalta

Efter et lanceringsarrangement blev der 
nedsat et nationalt koordineringsudvalg, der 
skulle fremme initiativet gennem forskellige 
kommunikationskanaler og styre debatten 
gennem nationale og lokale arrangementer. 
Der blev afholdt tematiske offentlige dialoger 
(om f.eks. sundhed, europæiske værdier 
og fremtidens arbejde for et retfærdigt 
samfund), pressekonferencer, høringer af 
sektorspecifikke interessenter og interaktive 
møder med børn og studerende som enten 
fysiske eller hybride arrangementer.
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19 

Nederlandene

Nederlandene fokuserede på tilrettelæggelsen 
af det nationale borgerpanel ”Forestilling om 
Europa” (”Kijk op Europa”), som foregik både 
online og fysisk. Det var tilrettelagt i to faser: 
første fase med indsamling af borgernes tanker 
om og holdninger til, ”hvad” de forventer og 
ønsker, efterfulgt af anden fase, som fokuserede 
på at forstå de underliggende holdninger 
(”hvorfor” og ”hvordan”) gennem gruppedialoger.

20 

Østrig

Debatterne blev afholdt i forskellige formater på 
forbundsniveau og på regionalt og lokalt plan. 
”Fremtidslaboratorier” og ”fremtidsdialoger” 
præsenterede indgående drøftelser med 
eksperter på højt plan om forskellige emner og 
søgte holistiske løsninger for fremtiden. Desuden 
blev der afholdt en række arrangementer 
af og for de ”østrigske kommunalpolitikere 
for Europa”. Flere arrangementer var direkte 
målrettet unge og skoleelever.

21 

Polen

Der blev hovedsagelig afholdt arrangementer 
med en decentraliseret tilgang. På regionalt 
plan tilrettelagde de regionale centre for 
international debat offentlige arrangementer 
i alle 16 polske regioner som både fysiske 
og virtuelle arrangementer. Debatemnerne 
dækkede konferencens tematiske områder, 
f.eks. solidaritet i krisetider, landbrug og nye 
teknologier. Der blev også afholdt en national 
debat om klima, digitalisering, det indre 
marked, sundhed, EU i verden og migration.

22 

Portugal

Efter det første borgerarrangement i 
Lissabon, som satte gang i borgernes 
deltagelse i konferencen, blev der 
tilrettelagt mange arrangementer i 
samarbejde med bl.a. lokale myndigheder, 
universiteter, skoler, arbejdsmarkedets 
parter, ungdomsorganisationer og lokale 
civilsamfundsorganisationer. F.eks. blev 

der afholdt et tværnationalt arrangement 
med Spanien for at drøfte vigtige emner af 
relevans for de to landes regioners fremtid og 
for EU. Derudover blev der afholdt nationale 
decentrale arrangementer om forskellige 
emner såsom migration og internationale 
partnerskaber, fremtiden for europæisk 
demokrati og digital omstilling.

23 

Rumænien

Arrangementerne blev hovedsagelig afholdt 
af eller sammen med forvaltningen og 
specifikke institutter med aktiv deltagelse af 
civilsamfundet og ungdomsorganisationer. 
Debatterne dækkede en lang række emner 
såsom digitalisering, uddannelse, sundhed, 
miljø, bæredygtig udvikling, økonomi, landbrug 
og EU’s strategiske partnerskaber. Der blev 
afholdt arrangementer i hovedstaden og på 
lokalt plan med deltagelse af alle aldersgrupper.

24 

Slovenien

Den overordnede vision var at tilskynde til 
en bred debat, hvor civilsamfundet spiller en 
central rolle, og hvor unge især tilskyndes 
til at deltage. Regeringen arrangerede et 
opstartsarrangement, som blev efterfulgt af 
flere initiativer, f.eks. Bled Strategisk Forum, 
hvor hovedemnet var Europas fremtid, med 
særligt fokus på EU-udvidelse og Vestbalkan. 
Andre arrangementer dækkede emner som 
pengepolitik, klimaneutralitet, unge og EU’s 
rolle i et multipolært internationalt miljø.

25 

Slovakiet

Arrangementerne blev tilrettelagt under 
to hovedsøjler. Den første var projektet 
”WeAreEU” med fokus på den brede 
offentlighed, herunder drøftelser med 
studerende og offentlige høringer, hvor en 
række regionale arrangementer blev afholdt 
under ”WeAreEU Road Show”. Den anden søjle 
bestod i det nationale konvent om EU med 
fokus på input fra eksperter og analyseinput 
og beskæftigede sig med emner som det indre 
marked, desinformation og populisme og den 
digitale og den grønne omstilling.
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26 

Finland

Regeringen afholdt en række regionale 
høringer, herunder ”det nordligste 
konferencearrangement i EU”, om forskellige 
emner, f.eks. bæredygtig vækst, uddannelse 
og retsstatsprincippet. Der blev også 
foretaget en meningsmåling, som skulle 
indgå i drøftelserne. Regeringen tilrettelagde 
arrangementerne i samarbejde med byer, 
lokale myndigheder, universiteter, NGO’er, 
den finske ungdomsorganisation samt det 
finske parlament, Europa-Parlamentet og 
Europa-Kommissionens informationskontorer 
i Finland.

27 

Sverige

Arrangementerne blev hovedsagelig tilrettelagt 
med en decentraliseret tilgang som en 
fælles øvelse udført af regeringskontoret, 
det nationale parlament, de politiske partier, 
arbejdsmarkedets parter, lokale og regionale 
repræsentanter, civilsamfundsorganisationer 
og andre relevante samfundsaktører. Sveriges 
europaminister drøftede f.eks. Europas fremtid 
med elever på forskellige skoler og deltog i 
”rådhuspladsmøder” for at drøfte Europas 
fremtid og demokrati med borgerne. Der 
blev også brugt digitale medier til deltagelse 
i borgerdialoger, f.eks. gennem Q&A-
arrangementer.

Ovennævnte beskrivelser er ikke udtømmende. 
Yderligere oplysninger om nationale 
arrangementer findes i en særlig sektion på 
den flersprogede digitale platform.
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2. Det Europæiske 
Ungdomsarrangement (EYE)
Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE2021) 
fandt sted den 8.-9. oktober 2021 og samlede 
10 000 unge online og i Europa-Parlamentet i 
Strasbourg, så de kunne forme og dele deres 
idéer til Europas fremtid. EYE var en enestående 
lejlighed for 16-30-årige til at interagere 
personligt og online, inspirere hinanden og 
udveksle synspunkter med eksperter, aktivister, 
influencere og beslutningstagere i hjertet af det 
europæiske demokrati.

Fra maj 2021 blev der i samarbejde med 
paneuropæiske ungdomsorganisationer 
online indsamlet mere end 2 000 forslag fra 
unge borgere i hele Den Europæiske Union. 
Derudover blev der afholdt flere møder med 
fokus på konferencen om Europas fremtid, 
både online forud for arrangementet og under 
EYE i Strasbourg. Efter arrangementet blev de 
20 mest fremtrædende idéer blandt deltagerne, 
to for hvert konferenceemne, nedfældet i Youth 
Ideas-rapporten til konferencen om Europas 
fremtid, som foreligger på 23 sprog.

V På den flersprogede digitale platform kan du læse om alle arrangementerne.

Youth Ideas-rapporten blev fremlagt 
for konferencens plenarforsamling den 
23. oktober af unge deltagere fra EU-
borgerpanelerne, som også havde deltaget i 
EYE2021. Alle de indsamlede idéer findes på 
search.youthideas.eu.

3. Andre arrangementer
Ud over ovennævnte arrangementer var 
der også mange andre institutioner og 
interessenter, der samlede EU-borgere for at 
drøfte Europas fremtidV.

Under hele konferencen om Europas fremtid 
engagerede Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg (EØSU) sig i at gøre opmærksom 
på den og hjælpe sit enorme netværk af 
civilsamfundsorganisationer i medlemsstaterne 
med at tilrettelægge nationale høringer. EØSU 
støttede afviklingen af i alt 75 arrangementer; 
33 på nationalt plan og 42 på centralt plan. 
60 % af disse arrangementer mundede ud i 
rapporter på konferenceplatformen, og alene 
disse 45 arrangementer samlede mere end 
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7 300 deltagere. Det skal især nævnes, at EØSU 
skød aktiviteterne i gang i juni 2021 med en 
stor konference, ”Bringing the European project 
back to citizens” (Det europæiske projekt skal 
igen blive borgernes), afholdt et ”Connecting 
EU-seminar” i Lissabon i november 2021 og 
ligeledes afholdt et arrangement på højt plan, 
”Shaping Europe together” (At forme Europa 
sammen), i Bruxelles i februar 2022. EØSU 
fremmede også brugen af onlineplatformen, 
hvor det uploadede 60 nye idéer, og indledte en 
omfattende kommunikationskampagne på de 
sociale medier – med mulighed for alene på 
Twitter at nå ud til 32 millioner mennesker – 
hvor det fremmede nationale arrangementer på 
engelsk og på det lokale sprog og postede før og 
efter hvert plenar- og konferencerelateret møde.

Det Europæiske Regionsudvalg 
(Regionsudvalget) arrangerede 
tematiske debatter i sine underudvalg 
og plenarforsamlinger samt 140 lokale, 
grænseoverskridende og interregionale 
arrangementer med deltagelse af 10 000 
borgere og 200 lokalpolitikere. Desuden blev 
den allerførste opinionsundersøgelse af, hvad 
de 1,2 millioner lokalpolitikere i EU-27 mener 
om Europas fremtid, offentliggjort i oktober 
2021. Endvidere foreslog Regionsudvalget 
44 idéer via den flersprogede digitale 
platform. I begyndelsen af 2022 fremlagde en 
uafhængig gruppe på højt plan om europæisk 
demokrati idéer til, hvordan demokratiet i 
EU kan forbedres. Regionsudvalget vedtog 
en resolution, der indeholdt forslag til den 
endelige konferencerapport, og på det 
europæiske topmøde for regioner og byer 
i marts 2022 blev et 12-punktsmanifest på 
vegne af 1 million lokale og regionale politikere 
i EU godkendt. I rapporten ”Citizens, local 
politicians and the future of Europe” (marts 
2022) sammenfattes alle Regionsudvalget 
aktiviteter i forbindelse med konferencen.

De tre arbejdsgiverorganisationer i det sociale 
partnerskab, BusinessEurope, SGI Europe 
og SMEunited, offentliggjorde alle deres 
prioriteter og bidrag på den digitale platform og 
præsenterede dem i de relevante arbejdsgrupper 
og på plenarmøder. Desuden fremmede de alle 
konferencen både internt og i forhold til eksterne 
interessenter, og de afholdt arrangementer og 
var i dialog med interessenter i forskellige fora. 
Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation 
(EFS) gjorde meget for at bidrage til konferencen 

og deltog i plenar- og arbejdsgruppemøder. 
EFS fastlagde fagforeningsforslag om en mere 
retfærdig fremtid for Europa og uploadede dem 
på onlineplatformen (blandt de mest støttede 
forslag). EFS og dens medlemmer tilrettelagde 
arrangementer og kommunikationsaktiviteter, 
hvor fagforeningsforslagene blev fremlagt og 
drøftet.

Civilsamfundskomponenten, som består af 
Civil Society Convention for the Conference on 
the Future of Europe og European Movement 
International, afholdt mange arrangementer 
i hele Europa og markerede sig på 
plenarmøderne. Den engagerede hundredvis 
af civilsamfundsorganisationer i en bottom-
up-tilgang gennem tematiske klynger med 
henblik på at udarbejde fælles og omfattende 
forslag på en række politikområder, som 
konferencen dækkede. Idéerne blev 
formidlet til konferencen via platformen, 
arbejdsgrupperne, plenarmøderne og i direkte 
kontakt med bestyrelsen, formændene og det 
fælles sekretariat.

Europa-Kommissionens repræsentationer i 
medlemsstaterne, Europe Direct-centrene, 
de europæiske dokumentationscentre samt 
Europa-Parlamentets forbindelseskontorer var 
meget aktive med hensyn til at kommunikere 
og informere borgerne om konferencen om 
Europas fremtid. Europa-Kommissionens 
repræsentationer har rapporteret 1 400 
aktiviteter, der har bidraget til at formidle om og 
gennemføre konferencen i hele Europa. De har 
tilrettelagt eller aktivt deltaget i mere end 850 
arrangementer, hvoraf ca. 65 % var rettet mod 
unge og kvinder for at fremme øget deltagelse 
af dem i konferencen. Europa-Parlamentets 
forbindelseskontorer afholdt over 1 300 
oplysningsaktiviteter i alle medlemsstaterne. 
Der blev afholdt tematiske workshopper om 
konferencens forskellige vigtigste emner 
med medlemmer af Europa-Parlamentet, 
borgere og interesseorganisationer, nationale 
myndigheder og regionale og lokale medier 
for at øge konferencens rækkevidde. Europe 
Direct-centrene rapporterede mere end 
1 000 temaarrangementer på konferencen 
og mere end 600 oplysningsaktiviteter med 
deltagelse af en bred vifte af målgrupper 
og ungdomsorganisationer. De europæiske 
dokumentationscentre rapporterede mere end 
120 tiltag med henblik på kommunikation om 
konferencen.
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III.
Konferencens 
plenarforsamling
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(A) Sammensætning, rolle og funktion

VI �Der�skulle�som�minimum�opnås�konsensus�mellem�repræsentanterne�for�Europa-Parlamentet,�Rådet,�Europa-Kommissionen�og�
repræsentanterne�fra�de�nationale�parlamenter�på�lige�fod.�Hvis�der�var�klart�afvigende�holdninger�fra�repræsentanter�for�borgerne�fra�
nationale�arrangementer�og/eller�EU-borgerpaneler�eller�nationale�borgerpaneler,�skulle�dette�fremgå�klart�af�rapporten.

VII �Andre�medlemmer�af�Europa-Kommissionen�blev�indbudt�til�plenarforsamlingen,�navnlig�hvis�forhold,�der�er�relevante�for�deres�
ansvarsområde,�skulle�drøftes.

VIII �Én�pr.�medlemsstat.

Der�blev�nedsat�en�plenarforsamling,�som�
skulle�drøfte�anbefalingerne�fra�de�nationale�
borgerpaneler�og�EU-borgerpanelerne�grupperet�
efter�temaer�uden�et�på�forhånd�fastlagt�
resultat�og�uden�at�indskrænke�rammerne�til�
forud�fastlagte�politikområder.�Input�indsamlet�
fra�den�flersprogede�digitale�platform�blev�også�
drøftet,�når�det�var�relevant.�Plenarforsamlingen�
havde�en�unik�sammensætning,�da�den�
for�første�gang�omfattede�borgere,�der�
repræsenterede�europæiske�og�nationale�
borgerpaneler�og�arrangementer,�side�om�side�
med�repræsentanter�for�EU-institutioner�og�
rådgivende�organer,�valgte�repræsentanter�
på�nationalt,�regionalt�og�lokalt�niveau�
samt�repræsentanter�for�civilsamfundet�
og�arbejdsmarkedets�parter.�Efter�at�
anbefalingerne�var�blevet�fremlagt�af�og�drøftet�
med�borgerne,�skulle�plenarforsamlingen�på�
basis�af�konsensus�fremlægge�sine�forslag�for�
bestyrelsenVI. Konferencens plenarforsamling 
samledes�syv�gange�fra�juni�2021�til�april�2022.

Konferencens�plenarforsamling�bestod�
af�108�repræsentanter�fra�Europa-
Parlamentet,�54 fra�Rådet�og�3�fra�Europa-
KommissionenVII�samt�108�repræsentanter�
for�alle�de�nationale�parlamenter�på�lige�
fod�og�borgere.�80�repræsentanter�fra�EU-
borgerpanelerne,�hvoraf�mindst�en�tredjedel�
var�under�25�år,�formanden�for�Europæisk�
Ungdomsforum�og�27 repræsentanterVIII for 

nationale arrangementer og/eller nationale 
borgerpaneler�deltog.�18�repræsentanter�fra�
Regionsudvalget�og�18�fra�Det�Økonomiske�
og�Sociale�Udvalg,�6 valgte�repræsentanter�
fra�regionale�myndigheder�og�6�valgte�
repræsentanter�fra�lokale�myndigheder,�
12�repræsentanter�for�arbejdsmarkedets�
parter�og�8�fra�civilsamfundet�deltog�også.�
Unionens�højtstående�repræsentant�for�
udenrigsanliggender�og�sikkerhedspolitik�
var�indbudt,�når�EU’s�internationale�rolle�
blev�drøftet.�Repræsentanter�for�centrale�
interessenter�såsom�repræsentanter�for�
partnere�på�Vestbalkan,�Ukraine,�kirker,�religiøse�
sammenslutninger�eller�samfund,�filosofiske�
og�konfessionsløse�organisationer�blev�også�
indbudt.

Møderne�i�konferencens�plenarforsamlinger�
blev�ledet�i�fællesskab�af�formændene�for�
konferencen. Konferencens plenarforsamlinger 
fandt�sted�i�Europa-Parlamentets�lokaler�
i�Strasbourg.�På�grund�af�de�gældende�
sundheds-�og�sikkerhedsbestemmelser�fandt�
konferencens�første�fem�plenarforsamlinger�
sted�i�hybridformat,�mens�de�sidste�to�
fandt�sted�personligt.�Konferencens�
plenarforsamlinger�blev�livestreamet,�og�alle�
dokumenter�fra�møderne�blev�gjort�offentligt�
tilgængelige�på�den�flersprogede�digitale�
platform.
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(B)�Arbejdsgrupper

I�overensstemmelse�med�forretningsordenen�
for�konferencen�foreslog�formændene�
konferencens�plenarforsamling,�at�der�blev�
oprettet�ni�tematiske�arbejdsgrupper�ud�
fra�temaerne�på�den�flersprogede�digitale�
platform�for�at�give�input�til�forberedelsen�af�
debatterne�og�forslagene�på�konferencens�
plenarforsamling�inden�for�rammerne�af�
den�fælles�erklæring.�I�oktober�2021�nåede�
formændene�til�enighed�om�mandatet�
for�arbejdsgrupperne.�Arbejdsgrupperne�
dækkede�henholdsvis:�Klimaforandringer�og�
miljø,�Sundhed,�En�stærkere�økonomi,�social�
retfærdighed�og�beskæftigelse,�EU�i�verden,�
Værdier�og�rettigheder,�retsstatsprincippet,�
sikkerhed,�Digital�omstilling,�Europæisk�
demokrati,�Migration�og�Uddannelse,�kultur,�
ungdom�og�idræt.

Arbejdsgrupperne�fremlagde�deres�input�
til�konferencens�plenarforsamling�ved�at�
drøfte�anbefalingerne�fra�de�respektive�
nationale�borgerpaneler�og�EU-borgerpaneler�
samt�bidragene�på�den�flersprogede�
digitale�platform,�der�blev�indsamlet�
inden�for�rammerne�af�konferencen,�
vedrørende�de�ni�emner.�Medlemmerne�af�
konferencens�plenarforsamling�blev�fordelt�
i�de�ni�arbejdsgrupper�på�følgende�måde:�12�
medlemmer�pr.�arbejdsgruppe�for�Europa-
Parlamentet�og�de�nationale�parlamenter,�
6�for�Rådet,�3�for�repræsentanterne�for�
nationale�borgerpaneler�eller�-arrangementer,�
2�for�henholdsvis�Regionsudvalget�og�Det�
Økonomiske�og�Sociale�Udvalg,�1�eller�2�for�
arbejdsmarkedets�parter,�1�for�civilsamfundet�
og�1�for�valgte�medlemmer�af�lokale�og�

regionale�myndigheder�samt�repræsentanter�
for�EU-borgerpanelerne.�Repræsentanterne�
for�EU-borgerpanelerne�deltog�i�den�relevante�
arbejdsgruppe�for�deres�panel.�Desuden�
blev�der�truffet�særlige�foranstaltninger�for�
at�give�medlemmer�af�kommissærkollegiet�
mulighed�for�at�deltage�i�arbejdsgrupper�i�
overensstemmelse�med�deres�ansvarsområder.

Arbejdsgrupperne�havde�livlige�debatter�
og�arbejdede�med�udkast�til�forslag,�der�
var�udarbejdet�under�ledelse�af�formanden�
og�talspersonen,�som�var�udvalgt�blandt�
repræsentanterne�for�EU-borgerpanelerne�
i�arbejdsgruppen�med�bistand�fra�det�
fælles�sekretariat.�Arbejdsgrupperne�
skulle�arbejde�på�basis�af�konsensus�som�
fastsat�i�artikel 17�i�forretningsordenen�for�
konferencen.�Formanden�og�talspersonen�
forelagde�derefter�arbejdsgruppens�resultater�
for�plenarforsamlingen.�Formanden�for�
arbejdsgruppen�blev�bistået�af�det�fælles�
sekretariat. Konferencens fælles sekretariat 
udarbejdede�de�sammenfattende�referater�af�
hvert�arbejdsgruppemøde�under�ledelse�af�
formanden�og�i�samråd�med�arbejdsgruppens�
medlemmer.

Arbejdsgrupperne�samledes�i�tilknytning�til�
konferencens�plenarforsamlinger�fra�oktober�
2021�til�den�8.�april�2022�og�online�i�december�
2021.�Nogle�arbejdsgrupper�holdt�supplerende�
møder.�Arbejdsgruppemøder�blev�livestreamet�
fra�den�20.�januar�2022.�Deres�sammenfattende�
referater�blev�stillet�behørigt�til�rådighed�på�den�
flersprogede�digitale�platform�under�sektionen�
Plenarforsamling.
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(C) Kronologisk sammenfatning

IX �Den�17.�juni�2021�fandt�det�første�europæiske�borgerarrangement�sted�i�Lissabon�som�hybridmøde�inden�den�konstituerende�
plenarforsamling�den�19.�juni�for�at�give�startskuddet�til�borgernes�deltagelse�i�konferencen.

KONFERENCENS KONSTITUERENDE 
PLENARFORSAMLING, 19. JUNI 2021

Konferencens�konstituerende�plenarforsamling�
fandt�sted�den�19.�juni�2021�i�hybridformatIX. 
Det�gav�plenarforsamlingens�medlemmer�
mulighed�for�at�lytte�til�en�præsentation�og�
holde�en�generel�debat�om�formålet�med�og�
forventningerne�til�konferencen.�Formændene�
understregede�den�hidtil�usete�karakter�af�
denne�deliberative�demokratiøvelse�på�EU-plan,�
som�styrkede�det�repræsentative�demokrati�ved�
at�sætte�borgerne�i�centrum�for�den�politiske�
beslutningstagning�i�Den�Europæiske�Union.�
Formændene�redegjorde�også�for,�hvordan�
konferencens�tre�søjler�–�den�flersprogede�
digitale�platform,�EU-borgerpanelerne�og�de�
nationale�borgerpaneler�og�plenarforsamlingen�
–�kom�til�at�fungere.

Desuden�blev�plenarforsamlingens�medlemmer�
orienteret�om,�at�det�var�hensigten�at�oprette�
ni�tematiske�arbejdsgrupper,�og�om�tidsplanen�
for�konferencen.�Under�den�efterfølgende�
debat,�hvor�over�150�deltagere�havde�
ordet,�blev�mange�forskellige�emner�taget�
op.�Da�udvælgelsen�af�deltagerne�til�EU-
borgerpanelerne�endnu�ikke�var�fuldført,�deltog�
formanden�for�Det�Europæiske�Ungdomsforum�
og�27�repræsentanter�for�nationale�
arrangementer�og/eller�nationale�borgerpaneler�
som�en�del�af�borgerkomponenten.

KONFERENCENS ANDEN 
PLENARFORSAMLING, 22.-23. OKTOBER 
2021

Konferencens�anden�plenarforsamling�fandt�
sted�den�22.-23.�oktober�2021�i�hybridformat,�
og�repræsentanter�for�EU-borgerpanelerne�
deltog�for�første�gang.�Plenarforsamlingens�
medlemmer�kunne�lytte�til�en�redegørelse�om�
status�for�de�fire�EU-borgerpaneler�og�holde�
en�debat.�Desuden�kunne�repræsentanterne�
for�de�nationale�arrangementer�og�paneler�
præsentere�de�arrangementer,�der�fandt�sted�på�
nationalt plan. Konferencens plenarforsamling 
fik�endvidere�forelagt�en�rapport�om�Det�

Europæiske�Ungdomsarrangement�(EYE),�
som�gav�medlemmerne�et�overblik�over�de�
20�konkrete�idéer,�som�var�udvalgt�af�de�unge�
borgere,�der�deltog�i�EYE.�Under�de�videre�
drøftelser�blev�den�innovative�karakter�af�
den�flersprogede�digitale�platform,�som�gav�
borgerne�en�stemme�og�et�sted�at�debattere�
på�alle�EU’s�officielle�sprog,�understreget.�
Drøftelsen�tog�udgangspunkt�i�anden�
foreløbige�rapport�om�platformen.�Partnerne�
på�Vestbalkan�blev�indbudt�til�at�deltage�i�dette�
plenarmøde�som�centrale�interessenter.

KONFERENCENS TREDJE 
PLENARFORSAMLING, 21.-22. JANUAR 2022

Konferencens�tredje�plenarforsamling,�der�fandt�
sted�den�21.-22.�januar�2022,�var�den�første,�
der�var�helliget�den�officielle�forelæggelse�af�
anbefalingerne�fra�EU-borgerpanelerne�og�de�
dermed�forbundne�nationale�borgerpaneler.�
Plenarforsamlingen�var�faktisk�den�første,�der�
fandt�sted,�efter�at�nogle�af�EU-borgerpanelerne�
havde�færdiggjort�deres�anbefalinger,�nemlig�
EU-borgerpanel�2�(Europæisk�demokrati/
Værdier�og�rettigheder,�retsstatsprincippet,�
sikkerhed)�og�3�(Klimaforandringer�og�miljø/
Sundhed).�Plenarforsamlingen�fandt�sted�i�
hybridformat,�hvor�mere�end�400�medlemmer�af�
konferencens�plenarforsamling�deltog�enten�på�
stedet�eller�online.

Denne�plenarforsamling�var�også�præget�af,�
at�Europa-Parlamentets�formand,�David�Maria�
Sassoli,�kort�forinden�var�afgået�ved�døden.�
Formændene�ærede�hans�minde�ved�åbningen�
af plenarforsamlingen.

Debatterne�på�plenarforsamlingen�blev�
tilrettelagt�efter�tema�og�vedrørte�de�emner,�
som�EU-borgerpanel�2�og�3�havde�beskæftiget�
sig�med.

Drøftelserne�fandt�sted�i�et�innovativt�interaktivt�
format,�hvor�der�var�afsat�tid�til�borgernes�
feedback,�og�hvor�et�særligt�spørgesystem�med�
et�blåt�kort�gav�mulighed�for�en�spontan�og�
livlig�debat�om�borgernes�anbefalinger.
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KONFERENCENS FJERDE 
PLENARFORSAMLING, 11.-12. MARTS 2022

Konferencens�fjerde�plenarforsamling�var�
også�helliget�forelæggelsen�af�anbefalingerne�
fra�EU-borgerpanelerne�og�de�dermed�
forbundne�nationale�borgerpaneler.�
Plenarforsamlingen�fandt�sted,�efter�at�de�
sidste�to�EU-borgerpaneler�havde�færdiggjort�
deres�anbefalinger,�nemlig�EU-borgerpanel�1�
(En�stærkere�økonomi,�social�retfærdighed�og�
beskæftigelse/Uddannelse,�kultur,�ungdom�
og�idræt/Digital�omstilling)�og�4�(EU�i�verden/
Migration).

I�lighed�med�plenarforsamlingen�i�januar�
blev�debatterne�på�denne�plenarforsamling�
tilrettelagt�efter�tema.�Denne�gang�var�det�
de�emner,�som�EU-borgerpanel�1�og�4�havde�
beskæftiget�sig�med,�der�blev�behandlet.�
Drøftelserne�om�borgernes�anbefalinger�
resulterede�igen�i�en�livlig�og�indgående�debat�
understøttet�af�et�innovativt�interaktivt�format.

KONFERENCENS FEMTE 
PLENARFORSAMLING, 25.-26. MARTS 2022

Femte�plenarforsamling�markerede�
konferencens�overgang�til�næste�fase,�hvor�
man�begyndte�at�udforme�plenarforsamlingens�
forslag�ud�fra�borgernes�anbefalinger.�Efter�
at�have�foretaget�et�forberedende�arbejde�i�
mindre,�tematiske�fora�i�form�af�arbejdsgrupper�
havde�plenarforsamlingen�således�for�første�
gang�debatter�om�alle�konferencens�ni�emner:�
En�stærkere�økonomi,�social�retfærdighed�og�
beskæftigelse/Uddannelse,�kultur,�ungdom�og�
idræt/Digital�omstilling/Europæisk�demokrati/
Værdier�og�rettigheder,�retsstatsprincippet,�
sikkerhed/Klimaforandringer�og�miljø/Sundhed/
EU�i�verden/Migration.�Denne�plenarforsamling�
gav�også�repræsentanterne�for�de�nationale�
arrangementer,�der�var�blevet�afholdt�i�de�27�
EU-medlemsstater,�mulighed�for�at�fremlægge�
resultaterne�af�aktiviteterne.

KONFERENCENS SJETTE 
PLENARFORSAMLING, 8.-9. APRIL 2022

På�konferencens�sjette�plenarforsamling�blev�
udkastene�til�plenarforsamlingens�forslag�
færdiggjort.�Efter�at�de�sidste�møder�i�de�
tematiske�arbejdsgrupper�havde�fundet�sted�
i�form�af�ni�indholdsfokuserede�debatter,�gav�
alle�plenarforsamlingens�medlemmer�udtryk�
for�deres�endelige�syn�på�og�kommentarer�
til�de�udkast�til�forslag,�de�havde�udarbejdet�
i�de�foregående�måneder.�Denne�debat�gav�
dem�også�mulighed�for�at�reflektere�over�den�
enestående�proces,�hvor�plenarforsamlingens�
forslag�var�blevet�til�på�grundlag�af�borgernes�
anbefalinger,�og�det�arbejde,�der�var�udført,�
siden�anbefalingerne�blev�formuleret.�
Borgerne�understregede�især�den�enestående�
menneskelige�oplevelse�og�merværdi�ved�
denne�deliberative�proces,�som�samlede�dem�
om�dette�fælles�projekt.�Denne�debat�gav�
input�til�de�endelige�udkast�til�forslag,�som�
skulle�forelægges�for�konferencens�allersidste�
plenarforsamling.

KONFERENCENS SYVENDE 
PLENARFORSAMLING, 29.-30. APRIL 2022

Den�syvende�og�sidste�plenarforsamling�
på�konferencen�om�Europas�fremtid�var�en�
milepæl,�der�afsluttede�en�månedlang�intensiv�
deliberativ�proces�med�formuleringen�af�49�
forslag.

De�49�forslag�blev�på�basis�af�konsensus�
formuleret af plenarforsamlingen og fremlagt 
for�bestyrelsen.�Denne�konsensus�blev�
opnået�mellem�repræsentanterne�for�Europa-
Parlamentet,�Rådet,�Europa-Kommissionen�og�
de�nationale�parlamenter.

Repræsentanterne�for�Regionsudvalget�og�Det�
Europæiske�Økonomiske�og�Sociale�Udvalg,�
valgte�repræsentanter�på�regionalt�og�lokalt�
plan�samt�repræsentanter�for�arbejdsmarkedets�
parter,�og�civilsamfundet�stillede�sig�også�
positivt�til�processen�og�bakkede�op�om�
forslagene.

Borgerkomponenten�fremlagde�sin�endelige�
udtalelse�om�forslagene�(se�de�vigtigste�
budskaber�nedenfor).
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Under den afsluttende plenarforsamling (den 29.-30. april 2022) fremlagde de 108 borgere i 
borgerkomponenten deres endelige holdning til plenarforsamlingens forslag. Fremlæggelsen var et 
kollektivt værk og blev fremført af 17 af dem under den afsluttende debat. Nedenstående tekst er et 
sammendrag af de vigtigste budskaber fra deres indlæg.

**

Vi�skal�starte�med�at�takke�Europa-Parlamentet,�Rådet�og�Kommissionen�for�muligheden�for�
at�hjælpe�med�at�forme�Europas�fremtid.�Vi�mødtes�med�andre�europæere�fra�hele�Unionen,�
fra�forskellige�paneler�og�arrangementer,�med�politikere�og�sociale�aktører�og�udvidede�vores�
horisont.�Vi�voksede�som�europæere.�Det�krævede�afsavn�af�os�alle:�Vi�blev�rykket�ud�af�vores�
hverdag,�tog�fri�fra�arbejde�og�tilbragte�–�for�så�vidt�angår�medlemmerne�af�EU-borgerpanelerne�–�
ni�weekender�væk�fra�vores�familier.�Men�det�var�en�utrolig�og�enestående�erfaring.�For�os�var�det�
ikke�spild�af�tid.

Der�var�op-�og�nedture�undervejs.�Vi�fik�ikke�altid�svar�på�vores�spørgsmål.�Vi�ved,�at�det�vil�tage�
tid�at�gennemføre�forslagene.�Men�vi�er�overbevist�om,�at�I�vil�gøre,�hvad�der�skal�til�for�at�føre�det�
ud�i�livet�–�af�respekt�for�vores�fælles�arbejde.�Når�vi,�borgerne,�var�i�stand�til�at�overvinde�vores�
forskelle,�sprogbarriererne,�og�arbejde�sammen�og�vokse�til�jeres�niveau,�så�kan�I�også.

**

Vi�er�alle�nået�langt,�og�nu�hvor�vores�arbejde�i�plenarforsamlingen�er�færdigt,�kan�vi�være�stolte�
af�det.�Vi�ser�otte�tværgående�emner,�der�giver�et�klart�og�stærkt�mandat�med�henblik�på�Europas�
fremtid.

For det første�en�Europæisk�Union�baseret�på�solidaritet,�social�retfærdighed�og�lighed.�
Borgerne�har�faktisk�et�stort�ønske�om�at�finde�lige�vilkår�og�rettigheder�på�forskellige�områder:�
sundhedspleje,�sociale�tjenester,�uddannelse�og�livslang�læring�samt�lige�muligheder�for�
indbyggerne�i�landdistrikter�og�byområder�for�at�tage�hensyn�til�demografiske�overvejelser.�
I�fremtiden�bør�europæerne�i�alle�medlemsstater�og�regioner�ikke�længere�udsættes�for�
forskelsbehandling�på�grund�af�alder,�bopæl,�nationalitet,�køn,�religion�eller�politiske�præferencer.�
De�bør�have�adgang�til�en�anstændig�levestandard,�en�anstændig�løn�og�anstændige�arbejdsvilkår.�
EU�skal�være�mere�end�en�økonomisk�union.�Medlemsstaterne�skal�udvise�større�solidaritet�over�
for�hinanden.�Vi�er�en�familie�og�bør�optræde�som�sådan�i�krisesituationer.

For det andet�skal�EU�være�modig�og�handle�hurtigt�for�at�blive�førende�på�miljø-�og�klimaområdet�
ved�at�gennemføre�omstillingen�til�grøn�energi�hurtigere,�forbedre�jernbanenettet�og�tilskynde�til�
bæredygtig�transport�og�en�ægte�cirkulær�økonomi.�Der�er�ingen�tid�at�spilde.�EU�må�gå�i�spidsen�
for�ændringerne�på�mange�politikområder:�landbrug,�biodiversitet,�økonomi,�energi,�transport,�
uddannelse,�sundhed,�digital�omstilling�og�klimadiplomati.�Vi�har�forskningskapacitet,�økonomisk�
styrke�og�geopolitisk�indflydelse�til�at�gøre�det.�Hvis�vi�gør�klimaet�til�en�prioritet,�kan�vi�se�frem�til�
en�fremtid�med�velstand.

For det tredje�har�Europa�brug�for�en�mere�demokratisk�union.�De�europæiske�borgere�sætter�stor�
pris�på�EU,�men�lad�os�se�det�i�øjnene:�Det�er�ikke�altid�nemt.�I�bad�om�vores�hjælp�og�spurgte:�
Hvordan�bør�det�europæiske�demokrati�se�ud�i�fremtiden?�Og�vi�svarede:�Vi�borgere�ønsker�et�
Europa,�hvor�beslutningerne�træffes�i�åbenhed�og�hurtigt,�hvor�princippet�om�enstemmighed�tages�
op�til�fornyet�overvejelse,�og�hvor�borgerne�inddrages�regelmæssigt�og�seriøst.

For det fjerde�har�EU�brug�for�mere�harmonisering�på�nogle�områder�og�for�at�vokse�tættere�sammen�
som�en�union.�Krigen�banker�på�vores�døre�mod�øst,�og�det�gør�det�nødvendigt,�at�vi�er�mere�forenet�
end�nogensinde�før,�og�at�vi�giver�EU�mere�kompetence�på�det�udenrigspolitiske�område.�Denne�
konference�kan�danne�grundlag�for�skabelsen�af�et�mere�forenet�og�politisk�sammenhængende�
Europa.�Det�kan�sammenfattes�med�dette�ord:�union.�Vi�kan�ikke�beskrive�os�selv�som�sådan,�hvis�vi�
ikke�tilvejebringer�det�samarbejde,�som�denne�konference�er�et�eksempel�på.
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For det femte�skal�EU�vokse�i�autonomi�og�sikre�sin�globale�konkurrenceevne.�Gennem�hele�denne�
proces�har�vi�talt�om�at�nå�dette�mål�i�vigtige�strategiske�sektorer:�landbrug,�energi,�industri,�
sundhed.�Vi�skal�undgå�at�være�afhængige�af�tredjelande�for�så�vidt�angår�mange�følsomme�
produkter.�Vi�skal�satse�på�arbejdsstyrkens�talent,�forebygge�hjerneflugt�og�tilbyde�borgerne�
uddannelse�i�de�rette�færdigheder�i�alle�faser�af�deres�liv,�uanset�hvor�de�bor�i�EU.�Vi�kan�ikke�have�
store�forskelle�inden�for�EU�og�unge�uden�fremtidsudsigter�i�ét�land,�der�ser�sig�nødsaget�til�at�
flytte�til�et�andet�land.

For det sjette�er�EU’s�fremtid�baseret�på�dets�værdier.�De�har�været�retningsgivende�for�vores�
arbejde.�Da�vi�startede,�kunne�ingen�have�forestillet�sig,�at�der�ville�bryde�krig�ud�på�vores�
kontinent.�Denne�kamp�for�frihed�får�os�til�at�erkende,�hvor�heldige�vi�er�at�leve�i�en�union,�hvor�der�
er�fred.�Disse�værdier�ligger�til�grund�for�alle�vores�forslag:�en�menneskelig�og�værdig�modtagelse�
af�migranter,�lige�adgang�til�sundhed,�bekæmpelse�af�korruption,�opfordring�til�beskyttelse�af�natur�
og�biodiversitet�og�til�en�mere�demokratisk�union.

For det syvende�bør�borgerne�i�fremtiden�føle�sig�mere�europæiske�og�vide�mere�om�EU.�Dette�
var�et�tværgående�tema,�der�lå�til�grund�for�arbejdet�i�alle�paneler.�Digital�omstilling,�uddannelse,�
mobilitet�og�udvekslinger�kan�give�indhold�til�denne�europæiske�identitet,�som�supplerer�vores�
nationale�identitet�uden�at�sætte�spørgsmålstegn�ved�den.�Mange�af�os�følte�sig�ikke�europæiske�
før�denne�konference:�Det�kom�langsomt�for�dagen,�da�vi�udvekslede�synspunkter�med�hinanden.�
Vi�var�heldige�at�få�denne�mulighed,�som�mange�ikke�får.�Derfor�er�information,�kommunikation�og�
bevidstgørelse�så�vigtig.

Endelig�er�uddannelse�og�styrkelse�af�borgernes�indflydelse�i�almindelighed�et�ottende�tværgående�
tema,�der�er�meget�vigtigt�for�os.�Til�denne�konference�besluttede�I�at�invitere�borgere�helt�ned�til�
16�år.�Det�er�vi�taknemmelige�for,�fordi�det�mere�end�nogensinde�er�nødvendigt�at�styrke�unges�
indflydelse.�Den�høje�andel�af�unge,�der�ikke�stemmer,�viser�os,�at�forbindelsen�mellem�unge�og�
politik�skal�genetableres.�Styrk�dem�økonomisk�og�også�socialt:�Det�er�stadig�for�svært�at�komme�
ind�på�arbejdsmarkedet�og�gøre�sine�sociale�rettigheder�gældende.�Under�covid-19-pandemien�
følte�de�sig�forladt,�og�mange�lider�stadig�under�konsekvenserne�for�deres�mentale�sundhed.�
Men�alle�europæeres�indflydelse�skal�styrkes,�ikke�kun�unges:�Gennem�mobilitetsprogrammer�og�
livslang�læring�skal�vi�åbne�alle�europæeres�horisont.�Vi�er�også�nødt�til�at�uddanne�borgerne�i�
demokrati,�aktivt�medborgerskab�og�mediekendskab.�Vi�har�brug�for�en�ægte�holistisk�tilgang.

**

Ingen�vidste,�hvad�resultatet�ville�blive.�27�lande,�24�sprog,�forskellige�aldersgrupper.�Og�alligevel�
følte�vi�os�–�da�vi�arbejdede�sammen�–�knyttede�til�hinanden:�vores�hjerner,�tanker�og�erfaringer.�
Vi�er�ikke�eksperter�i�EU�eller�nogen�af�konferencens�emner,�men�vi�er�eksperter�i�det�virkelige�
liv,�og�vi�har�hver�vores�historie.�Vi�går�på�arbejde,�vi�bor�på�landet�og�i�forstæder,�vi�arbejder�om�
natten,�vi�studerer,�vi�har�børn,�vi�tager�offentlig�transport.�Vi�har�vores�mangfoldighed�at�støtte�os�
til.�Der�blev�opnået�konsensus�om�forslagene�mellem�de�fire�forskellige�komponenter�og�inden�for�
borgerkomponenten.�Vi�er�enige�i�og�støtter�alle�forslag,�som�I�nu�har�fået�forelagt.�Vi�har�en�anden�
holdning�til�foranstaltning�38.4,�tredje�punkt,�fordi�den�hverken�stammer�fra�EU-borgerpanelerne�
eller�de�nationale�paneler�og�ikke�i�tilstrækkelig�grad�blev�drøftet�i�plenarforsamlingens�
arbejdsgruppe.�Derfor�tager�vi�ikke�stilling�til�indholdet�i�eller�relevansen�af�denne�foranstaltning.�
Med�dette�in�mente�opfordrer�vi�jer�til�at�se�nærmere�på�disse�forslag�som�helhed,�gennemføre�
dem�og�ikke�kun�de�forslag,�der�passer�jer�bedst�og�er�nemme�at�gennemføre.�Gør�det�i�åbenhed.�
Vi�arbejdede�på�dem�med�engagement�og�stor�interesse,�og�vi�er�stolte�af�vores�arbejde:�Det�
bedes�respekteres.

Konferencen�om�Europas�fremtid�har�oplevet�en�pandemi�og�været�vidne�til�en�krig�i�Europa,�hvor�
der�er�vist�fuld�solidaritet�med�det�ukrainske�folk.�Det�har�været�et�turbulent�år�for�deltagerne,�
og�det�har�været�et�turbulent�år�for�alle�europæere.�Men�konferencen�fortsatte�arbejdet�stik�
imod�alle�odds.�Lad�os�nu�på�vegne�af�borgerne,�der�deltog�i�konferencen,�slutte�af�med�at�
sende�jer�et�enkelt�budskab:�Vi�føler�os�som�europæere,�vi�føler�os�engagerede�og�lyttet�til�i�
demokratiseringsprocessen,�vi�tror�på�EU,�og�vi�ønsker�at�bevare�denne�tro.�Så�af�hele�vores�hjerte�
siger�vi:�Læs�forslagene�grundigt�og�gennemfør�dem�af�hensyn�til�Europas�fremtid.
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Repræsentanterne�for�rådskomponenten�af�
konferencens�plenarforsamling�kommenterede�
ikke�substansen�i�forslagene,�men�støttede�
og�opfordrede�i�stedet�til�borgernes�aktiviteter�
og�noterede�sig�deres�anbefalinger.�Efter�den�
9.�maj�2022�vil�Rådet�beslutte,�hvordan�der�
skal�følges�op�på�resultaterne�af�konferencen�
inden�for�dets�eget�kompetenceområde�og�i�
overensstemmelse�med�traktaterne.

Bestyrelsen�for�konferencen�om�Europas�
fremtid�noterer�sig�de�forslag,�som�
konferencens�plenarforsamling�har�fremsat,�
og�fremlægger�dem�som�det�endelige�
resultat af konferencen. Forslagene, som 
udstikker�retningslinjer�for�Europas�fremtid,�
er�udarbejdet�efter�næsten�et�års�drøftelser�
inden�for�rammerne�af�den�fælles�erklæring�og�
forretningsordenen�for�konferencen.
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IV. 
Plenarforsamlingens 
forslag
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”Klimaforandringer og miljø”

1. Forslag: landbrug, fødevareproduktion, biodiversitet og 
økosystemer, forurening

Mål: Sikker, bæredygtig, retfærdig, klimaansvarlig og økonomisk overkommelig produktion af 
fødevarer under overholdelse af bæredygtighedsprincipper, miljøet, beskyttelse af biodiversitet 
og økosystemer, samtidig med at fødevaresikkerheden sikres:

Foranstaltninger:

1. Sætte begreberne grøn og blå økonomi 
i forsædet ved at fremme et effektivt 
miljø- og klimavenligt landbrug og 
fiskeri i EU og på verdensplan, herunder 
økologisk landbrug samt andre former for 
innovativ og bæredygtigt landbrug, såsom 
vertikalt landbrug, der gør det muligt at 
producere flere fødevarer med mindre 
input og samtidig reducere emissioner og 
miljøpåvirkninger, men stadig garanterer 
produktivitet og fødevaresikkerhed (Panel 3 
anb. 1, 2 og 10; Panel 2 anb. 4)

2. Omdirigere subsidier og styrke 
incitamenterne til økologisk landbrug og 
bæredygtigt landbrug, der overholder klare 
miljøstandarder og bidrager til at nå de 
globale klimamål (Panel 3 anb. 1, 12)

3. Anvende kredsløbsøkonomi-principper i 
landbruget og fremme foranstaltninger til 
bekæmpelse af madspild (arbejdsgruppen, 
MDP)

4. Storstilet reduktion i anvendelsen af 
kemiske pesticider og gødningsstoffer 
betydeligt i overensstemmelse med 
de eksisterende mål og samtidig sikre 
fødevaresikkerheden og støtte til forskning 
med henblik på udvikling af mere 

bæredygtige og naturlige alternativer (Panel 
3 anb. 10, arbejdsgruppen)

5. Indføre en certificering af kulstofoptag, 
der er baseret på robuste, solide og 
gennemsigtige kulstofregnskaber (plenar)

6. Mere forskning og innovation, 
herunder teknologiske løsninger til 
bæredygtig produktion, planteresistens 
og præcisionslandbrug, og flere 
kommunikations-, rådgivningssystemer og 
oplæring af og fra landbrugere (Panel 3 anb. 
10, arbejdsgruppen, plenar)

7. Afskaffe social dumping og fremme af en 
retfærdig og grøn omstilling til bedre job 
med sikkerhed, sundhed og arbejdsvilkår 
af høj kvalitet i landbrugssektoren 
(arbejdsgruppen)

8. Behandle aspekter såsom anvendelse 
af plast i landbrugsfilm og metoder til at 
reducere vandforbruget i landbruget (MDP)

9. Begrundet avls- og kødproduktion med 
fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed 
ved hjælp af foranstaltninger som f.eks. 
klar mærkning, høj standard og fælles 
normer for dyrehold og transport, styrkelse 
af forbindelsen mellem opdræt og fodring 
(Panel 3 anb. 16 og 30)
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2. Forslag: landbrug, fødevareproduktion, biodiversitet og 
økosystemer, forurening

Mål: Beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet, landskaber og ophør af forurening

Foranstaltninger:

1. Skabe, genoprette, forvalte og udvide 
beskyttede områder med henblik på 
bevarelse af biodiversiteten (FR-anb., Panel 
3 anb. 11)

2. Et gulerod-og-pisk-system til at håndtere 
forurening ved anvendelse af forureneren-
betaler-princippet, som også bør integreres 
i skatteforanstaltninger og kombineres 
med tiltag til at højne bevidstheden blandt 
offentligheden og med incitamenter (Panel 
3 anb. 32, FR-anb., plenar)

3. Styrke kommunernes rolle i forbindelse 
med byplanlægning og opførelse af 
nye bygninger til støtte for blågrøn 
infrastruktur, undgå og standse yderligere 
arealbefæstelse og obligatoriske grønne 
områder i nye bygninger med henblik på at 
fremme biodiversitet og byskove (Panel 3 
anb. 5, Panel 1 anb. 18, FR-anb.)

4. Beskytte insekter, navnlig indfødte 
og bestøvende insekter, herunder ved 
beskyttelse mod invasive arter og 
bedre håndhævelse af den eksisterende 
forordning (Panel 1 anb. 18)  

5. Støtte genplantning, skovrejsning, herunder 
skove gået tabt ved brand, håndhævelse 
af ansvarlig skovforvaltning og støtte en 
bedre udnyttelse af træ til erstatning af 
andre materialer; Fastsætte bindende 
nationale mål i alle EU-medlemsstaterne for 
genplantning af hjemmehørende træer og 
lokal flora under hensyntagen til forskellige 
nationale forhold og særegenheder (Panel 3 
anb. 14, Panel 1 anb. 18)

6. Håndhæve og udvide forbuddet mod 
engangsplast (MDP)

7. Beskytte vandkilder og bekæmpe flod- 
og havforurening, herunder gennem 
forskning i og bekæmpelse af forurening 
af mikroplast, og fremme af miljøvenlig 
skibsfart ved hjælp af de bedste 
tilgængelige teknologier og etablering af 
EU-forskning og finansiering af alternative 
maritime brændstoffer og teknologier (MDP, 
arbejdsgruppen)

8. Nedbringe lysforurening (arbejdsgruppen)
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3. Forslag: klimaforandringer, energi, transport

Mål: Forbedring af den europæiske energisikkerhed og opnåelse af energiuafhængighed for EU, 
samtidig med at der sikres en retfærdig omstilling, og give europæerne tilstrækkelig, økonomisk 
overkommelig og bæredygtig energi. Imødegåelse af klimaforandringerne, med EU som globalt 
førende inden for bæredygtig energipolitik og efterlevelse af de globale klimamål:

Foranstaltninger:

1. Gennemføre og så vidt muligt fremskynde 
den grønne omstilling, navnlig gennem 
flere investeringer i vedvarende energi, med 
henblik på at mindske afhængigheden af 
ekstern energi, samtidig med at de lokale og 
regionale myndigheders rolle i den grønne 
omstilling anerkendes (arbejdsgruppen)

2. Overveje de geopolitiske og 
sikkerhedsmæssige konsekvenser 
vedrørende energipolitikkerne, herunder 
menneskerettigheder, økologiske aspekter, 
god regeringsførelse og retsstatsprincippet, 
for alle energileverandører fra tredjelande 
(arbejdsgruppen)

3. Mindske afhængigheden af 
olie- og gasimport gennem 
energieffektivitetsprojekter, støtte til 
økonomisk overkommelig offentlig 
transport, højhastighedsjernbane- og 
godstransportnet, udvidelse af forsyningen 
af ren og vedvarende energi (Panel 4 anb. 2, 
Panel 1 anb. 10, FR-, DE-anb.)

4. Forbedre kvaliteten og sammenkoblingen, 
sikre vedligeholdelse og omdanne den 
elektriske infrastruktur og de elektriske 
net for at øge sikkerheden og muliggøre 
overgangen til vedvarende energikilder 
(Panel 1 anb. 10, arbejdsgruppen)

5. Investere i teknologi til produktion 
af vedvarende energi, f.eks. effektiv 
anvendelse af grøn brint, navnlig i sektorer 
der er vanskelige at elektrificere (Panel 3 
anb. 31, arbejdsgruppen)

6. Investere i udforskning af nye miljøvenlige 
energikilder og lagringsmetoder 
og, indtil der findes en håndgribelig 
løsning, yderligere investeringer i 
eksisterende optimale løsninger inden for 
energiproduktion og -lagring (Panel 3 anb. 9 
og 31).

7. Gøre CO2-filtre obligatoriske for 
kulkraftværker og yde finansiel støtte til 
medlemsstater, der ikke har finansielle 
ressourcer til at gennemføre CO2-filtrene 
(Panel 3 anb. 29)

8. Sikre en retfærdig omstilling, der 
beskytter arbejdspladser og jobs, gennem 
tilstrækkelig finansiering og yderligere 
forskning via en reform af skattesystemet 
med mere retfærdig beskatning og tiltag til 
bekæmpelse af skattesvig og ved at sikre 
en inklusiv styringstilgang i den politiske 
beslutningstagning på alle niveauer (f.eks. 
ambitiøse foranstaltninger til omskoling/
opkvalificering, udstrakt social beskyttelse, 
fastholdelse af almennyttige tjenesteydelser 
i offentligt regi, garanti for regler for 
arbejdsmiljø og -sikkerhed) (plenar, 
arbejdsgruppen, MDP)

9. Indføre en investeringspakke for klimavenlig 
teknologi og innovation, som bør finansieres 
gennem klimarelaterede importafgifter og 
klimarelaterede CO2-tilpasningsafgifter (DE-
anb.)

10. Efter en overgangsperiode bør der ikke 
længere ydes støtte til fossile brændstoffer, 
og der bør ikke ydes støtte til traditionel 
gasinfrastruktur (arbejdsgruppen) 

11. Øge EU’s lederskab og indtage en stærkere 
rolle og et stærkere ansvar for at fremme 
en ambitiøs klimaindsats, en retfærdig 
omstilling og støtte til håndtering af tab og 
skader inden for de internationale rammer 
med FN som omdrejningspunkt (NL-anb., 
arbejdsgruppen)
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4. Forslag: klimaforandringer, energi, transport

Mål: Tilvejebringelse af velfungerende, moderne og sikker infrastruktur, der sikrer konnektivitet, 
herunder i landdistrikter, navnlig gennem billig offentlig transport

Foranstaltninger:

1. Støtte offentlig transport og udvikle et 
europæisk offentligt transportnet, navnlig 
i landdistrikter og på øer, som er effektivt, 
pålideligt og økonomisk overkommeligt, 
med ekstra incitamenter til offentlig 
transport (Panel 3 anb. 36, Panel 4 anb. 2)

2. Investere i højhastighedstog og nattog 
og fastsætte en fælles standard for 
miljøvenlig jernbaneteknologi i Europa 
for at tilvejebringe et troværdigt alternativ 
og lette muligheden for at erstatte og 
modvirke flyvninger over korte afstande 
(arbejdsgruppen, MDP)

3. Fremme indkøb, under hensyntagen til 
husholdningernes økonomiske formåen, og 
(delt) anvendelse af elektriske køretøjer, der 
opfylder standarder for god batterilevetid, 
samt investeringer i den nødvendige 
opladningsinfrastruktur og investeringer 
i udvikling af andre ikke-forurenende 
teknologier til køretøjer, der er vanskelige at 
elektrificere (Panel 3 anb. 38)

4. Udvikling af højhastighedsinternet- og 
mobilnetforbindelser i landdistrikter og på 
øer (Panel 3 anb. 36)

5. Forbedring af den eksisterende 
transportinfrastruktur ud fra en økologisk 
tilgang (Panel 3 anb. 37)

6. Kræve byudviklingsprogrammer for 
”grønnere” byer med lavere emissioner, med 
særlige bilfrie zoner i byer, men uden at 
skade kommercielle områder (Panel 3 anb. 
6)

7. Forbedre cykelinfrastrukturen og 
indføre yderligere rettigheder og øget 
retsbeskyttelse til cyklister og fodgængere, 
herunder i tilfælde af ulykker med 
motorkøretøjer, garantere trafiksikkerheden 
og sørge for oplæring i færdselsregler 
(Panel 3 anb. 4)

8. Regulere udnyttelsen af kryptovalutaer, som 
anvender en enorm mængde elektricitet 
(MDP)
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5. Forslag: bæredygtigt forbrug, emballage og produktion

Mål: Forbedret anvendelse og forvaltning af materialer i EU for at Unionen kan blive mere 
autonom, kredsløbsorienteret og mindre afhængig. Opbygning af en kredsløbsøkonomi ved at 
fremme bæredygtige EU-produkter og bæredygtig EU-produktion. Sikkerhed for at alle produkter, 
der bringes i handlen på det indre marked, efterlever EU’s fælles miljøstandarder

Foranstaltninger:

1. Strengere og harmoniserede 
produktionsstandarder i EU og et 
gennemsigtigt mærkningssystem for alle 
produkter, der sælges på EU-markedet, 
for så vidt angår deres bæredygtighed/
miljøaftryk samt levetid ved hjælp af en 
QR-kode og øko-points eller det digitale 
produktpas (Panel 3 anb. 8, 13, 20, 21, Panel 
1 anb. 16, Panel 4 anb. 13)

2. Revision af de globale forsyningskæder, 
herunder inden for landbrugsproduktionen, 
for at mindske EU’s afhængighed og afkorte 
kæderne (MDP)

3. Yderligere nedbringe affaldsmængden 
ved at fastsætte mål for forebyggelse 
og genbrug og kvalitetsstandarder for 
affaldssorteringssystemer (arbejdsgruppen, 
FR-anb.)

4. Udfase ikke-bæredygtige emballagetyper, 
regulering af miljøsikker emballage og 
undgå spild af materiale i emballagen 
gennem økonomiske incitamenter og 
sanktioner og investering i forskning i 
alternativer (Panel 3 anb. 15, 25, Panel 1 
anb. 12, Panel 4 anb. 16)

5. Indføre en EU-dækkende pantordning for 
emballage og avancerede standarder for 
containere (Panel 3 anb. 22, 23, MDP)  

6. Etablere en EU-videnplatform om, hvordan 
man sikrer langsigtet og bæredygtig 
anvendelse, og hvordan man ”reparerer” 
produkter, herunder med de tilgængelige 
oplysninger fra forbrugerorganisationer 
(Panel 3 anb. 20)

7. Indføre foranstaltninger til at tackle 
tidlig eller for tidlig (herunder planlagt) 
forældelse, sikre længere garantier, fremme 
ret til reparation og sikre, at kompatible 
reservedele er til rådighed og tilgængelige 
(Panel 3 anb. 20, FR-, DE-anb., Panel 1 anb. 
14)

8. Etablere et sekundært råstofmarked, 
herunder ved at overveje krav om 
procentdele af genanvendt indhold og 
tilskyndelse til mindre anvendelse af 
primære råstoffer (arbejdsgruppen)

9. Hurtig gennemførelse af en ambitiøs 
strategi for bæredygtige tekstiler og 
etablering af en mekanisme til at sikre 
forbrugerbevidsthed om, at produkter 
opfylder bæredygtige kriterier (Panel 3 anb. 
28, arbejdsgruppen) 

10. Træffe EU-foranstaltninger der gør det 
muligt for og tilskynder forbrugerne til at 
forbruge produkter i længere tid (Panel 3 
anb. 20)

11. Øge miljøstandarderne og håndhæve 
overholdelsen af reglerne i forbindelse med 
eksport af affald både inden for EU og til 
tredjelande (Panel 4 anb. 15, MDP)

12. Indføre foranstaltninger til begrænsning 
af reklame for miljøskadelige produkter 
ved at indføre en obligatorisk advarsel 
for produkter, der er særligt skadelige for 
miljøet (Panel 3 anb. 22)

13. Strengere produktionsstandarder og 
rimelige arbejdsvilkår i hele produktions- og 
værdikæden (Panel 3 anb. 21)
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6. Forslag: information, bevidsthed, dialog og livsstil

Mål: Fremme af viden, bevidsthed og dialoger om miljø, klimaforandringer, energiforbrug og 
bæredygtighed

Foranstaltninger:

1. Oprette en interaktiv faktatjekket 
informationsplatform med regelmæssigt 
ajourførte og forskelligartede 
videnskabelige miljøoplysninger (Panel 3 
anb. 33) 

2. Støtte oplysningskampagner om 
miljøbevidsthed, herunder en langsigtet 
EU-kampagne for bæredygtigt forbrug og 
bæredygtig livsstil (DE-, NL-, FR-anb., Panel 
3 anb. 7)

3. Fremme og befordre dialog og samråd 
mellem alle beslutningsniveauer, navnlig 
med unge og på lokalt plan (DE-, NL-, FR-
anb., Panel 3 anb. 27, 35, plenar)

4. EU skal med bistand fra medlemsstaterne 
udforme et fælles europæisk charter 
rettet mod miljøspørgsmål og fremme af 
miljøbevidsthed blandt alle borgere (Panel 3 
anb. 7)

5. Tilbyde kurser og undervisningsmateriale til 
alle med henblik på at øge færdighederne 
inden for klima og bæredygtighed 
og muliggøre livslang læring om 
miljøspørgsmål (Panel 1 anb. 15, 35, Panel 
3 anb. 24, arbejdsgruppen)

6. Indføje fødevareproduktion og beskyttelse 
af biodiversitet i skolegang, herunder 
fordelen ved uforarbejdede fødevarer i 
forhold til forarbejdede fødevarer, fremme 
af skolehaver, støtte til byhaveprojekter 
og vertikalt landbrug.  Gøre biodiversitet 
til obligatorisk emne på skoleskemaet 
og øge bevidstheden om biodiversitet 
gennem brug af mediekampagner og 
incitamentorienterede ”konkurrencer” i hele 
EU (konkurrencer på lokalt plan) (Panel 3 
anb. 5, Panel 1 anb. 18)

7. Styrke EU’s rolle og indsats på miljø- og 
undervisningsområdet ved at udvide 
EU’s kompetence inden for læring om 
klimaforandringer og miljø og udvide 
anvendelsen af kvalificeret flertal i 
forbindelse med emner, der er klassificeret 
som værende af ”europæisk interesse”, 
såsom miljø (NL-, FR-anb.)

8. Fremme af plantebaserede kostvaner på 
grund af klima- og miljøbeskyttelse (MDP)
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”Sundhed”

7. Forslag – Sunde fødevarer og sund livsstil1

Mål: Sikre, at alle europæere har adgang til uddannelse om sunde fødevarer og adgang til sunde 
og økonomisk overkommelige fødevarer som en byggeklods for en sund livsstil, navnlig gennem: 

Foranstaltninger:

1. Fastsættelse af minimumsstandarder for 
fødevarekvalitet og et sporbarhedssystem 
for fødevarer, herunder ved at begrænse 
brugen af antibiotika og andre 
veterinærlægemidler til, hvad der er absolut 
nødvendigt for at beskytte dyrs sundhed 
og trivsel, i stedet for at de anvendes på 
en forebyggende måde, og ved at sikre, at 
kontrollen skærpes i den henseende. [#23, 
#17]

2. Oplysning af borgerne om sunde vaner 
fra en tidlig alder og tilskyndelse til 
at træffe sikre og sunde valg gennem 
beskatning af usunde forarbejdede 
fødevarer og ved at gøre oplysninger 
om fødevarers sundhedsegenskaber let 
tilgængelige; med henblik herpå indførelse 
af et europæisk evalueringssystem 
for forarbejdede fødevarer baseret på 
uafhængig og videnskabelig ekspertise og 
en mærkning, der dækker anvendelsen af 
hormonpræparater og hormonforstyrrende 

stoffer i fødevareproduktionen. I denne 
henseende skal overvågningen og 
gennemførelsen af gældende regler styrkes, 
og det kan overvejes at stramme reglerne. 
[#18, #19, arbejdsgruppe]

3. Tilskyndelse til dialog med aktørerne i 
fødevarekæden fra produktion til salg med 
henblik på virksomhedernes sociale ansvar 
med hensyn til sunde fødevarer. [#19, 
arbejdsgruppe]

4. Støtte på EU-plan til levering af sunde og 
økonomisk overkommelige fødevarer i 
offentlige institutioner såsom skolekantiner, 
hospitaler og plejehjem, herunder gennem 
målrettet finansiering. [# 3, plenar, 
arbejdsgruppe]

5. Investering i forskning i virkningen af 
brugen af antibiotika og virkningerne af 
hormonpræparater og hormonforstyrrende 
stoffer på menneskers sundhed. [#17, #18] 
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8. Forslag – Styrkelse af sundhedssystemet3 

Mål: Styrkelse af vores sundhedssystemers modstandsdygtighed og kvalitet, navnlig gennem: 

Foranstaltninger:

1. Oprettelse af et europæisk 
sundhedsdataområde, som vil lette 
udvekslingen af sundhedsdata; 
individuelle patientjournaler kan – på 
frivillig basis – stilles til rådighed 
gennem et elektronisk og individuelt 
EU-sundhedspas i overensstemmelse 
med databeskyttelsesreglerne. [#41, 
arbejdsgruppe]

2. Passende arbejdsvilkår, navnlig gennem 
stærkere kollektive forhandlinger, 
herunder med hensyn til lønninger og 
arbejdsordninger, og harmonisering af 
uddannelses- og certificeringsstandarder 
for sundhedspersonale; der bør udvikles 
netværks- og udvekslingsprogrammer 
som f.eks. et Erasmusprogram for 
sundhedsuddannelser, der især bidrager 
til kompetenceudvikling. For at sikre 
fastholdelse af talenter og unge fagfolks 
viden og arbejdserfaring er det nødvendigt 
at etablere EU-udvekslingsprogrammer, 
der sørger for, at de bedste hjerner inden 
for biovidenskab ikke flygter til tredjelande. 
[#39, arbejdsgruppe]

3. Sikring af strategisk uafhængighed på 
EU-plan for at undgå afhængighed af 
tredjelandes [NL 2]4 lægemidler (navnlig 
aktive stoffer) og medicinsk udstyr 
(herunder råmaterialer); der bør navnlig 
på EU-plan opstilles en liste over vigtige 
og prioriterede, men også innovative 
lægemidler og behandlinger (såsom 
bioteknologiske løsninger) baseret på 
eksisterende europæiske agenturer og 
HERA for at sikre, at de er tilgængelige for 
borgerne. Det bør overvejes at tilrettelægge 
en koordineret strategisk lageropbygning 
i hele EU. Med henblik på at opnå de 

nødvendige koordinerede, langsigtede tiltag 
på EU-plan skal sundhed og sundhedspleje 
medtages blandt de delte kompetencer 
mellem EU og EU’s medlemsstater ved at 
ændre artikel 4 i TEUF. [#40, #49, plenar, 
arbejdsgruppe]

4. Videreudvikling, koordinering og 
finansiering af eksisterende forsknings- 
og innovationsprogrammer på 
sundhedsområdet, uden at andre 
sundhedsrelaterede programmer, herunder 
for europæiske referencenetværk, 
undermineres, da de udgør grundlaget for 
udviklingen af netværk for pleje i forbindelse 
med højt specialiserede og komplekse 
behandlinger. [#42, #43, arbejdsgruppe]

5. Investering i sundhedssystemer, navnlig 
offentlige enheder og nonprofitenheder, 
infrastruktur og digital sundhed, og 
sikring af, at sundhedstjenesteydere 
overholder principperne om fuld 
tilgængelighed, prisoverkommelighed 
og kvalitet af tjenesterne, og det dermed 
sikres, at ressourcerne ikke drænes af 
profitorienterede sundhedsaktører med 
ringe hensyntagen til den almene interesse. 
[#51, arbejdsgruppe]

6. Udstedelse af stærke henstillinger til 
medlemsstaterne om at investere i 
effektive, tilgængelige, prisoverkommelige 
og modstandsdygtige sundhedssystemer af 
høj kvalitet, navnlig inden for rammerne af 
det europæiske semester. Indvirkningerne 
af krigen i Ukraine på folkesundheden 
understreger behovet for at udvikle 
modstandsdygtige sundhedssystemer 
og solidaritetsmekanismer. [#51, 
arbejdsgruppe]
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9. Forslag – En bredere forståelse af sundhed5 

Mål: Anlægge en holistisk tilgang til sundhed, der ud over sygdomme og helbredelse håndterer 
sundhedskompetencer og forebyggelse og fremmer en fælles forståelse af de udfordringer, 
som personer, der er syge eller har et handicap, står over for, i overensstemmelse med One 
Health-modellen, som bør understreges som et horisontalt og grundlæggende princip for alle 
EU-politikker. 

Foranstaltninger:

1. Forbedre forståelsen af mentale 
sundhedsproblemer og måder at håndtere 
dem på, herunder fra den tidlige barndom og 
tidlig diagnosticering, med udgangspunkt 
i god praksis udviklet i hele EU, som bør 
gøres let tilgængelig via portalen for bedste 
praksis på folkesundhedsområdet. For at 
øge bevidstheden bør EU-institutionerne 
og relevante interessenter tilrettelægge 
arrangementer for udveksling af bedste 
praksis og hjælpe deres medlemmer med 
at formidle dem i deres egne valgkredse. 
Der bør udarbejdes en EU-handlingsplan 
for mental sundhed, som skal indeholde 
en langsigtet strategi for mental sundhed, 
herunder inden for forskning, og som 
også skal tage fat på spørgsmålet om 
tilgængeligheden af fagfolk, herunder for 
mindreårige, og i den nærmeste fremtid 
indførelse af et europæisk år for mental 
sundhed. [#44, #47, arbejdsgruppe]

2. På EU-plan at udvikle et 
standarduddannelsesprogram om 
sund livsstil, der også omfatter 
seksualundervisning. Programmet bør 
også omfatte foranstaltninger rettet mod 
både sund livsstil og miljøbeskyttelse, og 
hvordan de kan bidrage til at forebygge 
mange sygdomme, f.eks. cykling som et 
sundt transportmiddel til hverdagsbrug. 
Programmet skal være gratis for 

medlemsstaterne og skoler til brug i deres 
læseplaner, hvor det er relevant. Et sådant 
program skulle også tage fat på problemet 
med stereotyper af personer, der er syge 
eller har et handicap. [#46, arbejdsgruppe]

3. Udvikle kurser i førstehjælp – herunder 
en praktisk del – som skal stilles gratis 
til rådighed for alle borgere, og det kan 
overvejes at gøre regelmæssige kurser 
obligatoriske for studerende og på 
arbejdspladser. Der bør desuden være et 
minimumsantal hjertestartere til rådighed 
på offentlige steder i alle medlemsstaterne. 
[#50]

4. Udvide initiativet sundhedsugen, som skal 
finde sted i hele EU i den samme uge, hvor 
alle sundhedsspørgsmål kan behandles og 
drøftes. Der bør også overvejes initiativer 
vedrørende sundhedsår begyndende 
med året for mental sundhed. [#44, 
arbejdsgruppe]

5. Anerkende hormonal prævention, der 
anvendes af medicinske årsager, som f.eks. 
i tilfælde af fibromyalgi og endometriose, 
som almindelig lægebehandling med hensyn 
til beskatning samt som hygiejneartikler 
til kvinder. Sikre adgang til reproduktive 
behandlinger for alle personer, der lider af 
fertilitetsproblemer. [#45, arbejdsgruppe]
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10. Forslag – Lige adgang til sundhed for alle6

Mål: Indføre en ”ret til sundhed” ved at sikre, at alle europæere har lige og universel adgang til 
økonomisk overkommelig, forebyggende og kurativ sundhedspleje af høj kvalitet

Foranstaltninger:

1. Fastsætte fælles minimumsstandarder 
for sundhedspleje på EU-plan, der også 
omfatter forebyggelse og adgang til pleje 
i nærområdet, og yde støtte til at opfylde 
disse standarder. [#39, arbejdsgruppe]

2. Anerkende behovet for fuldt ud at 
tage hensyn til nærhedsprincippet 
og den centrale rolle, som lokale, 
regionale og nationale aktører spiller på 
sundhedsområdet [NL 3], og sikre, at der er 
en evne til at handle på EU-plan, når retten 
til sundhed håndteres bedst dér. Muliggøre 
hurtigere beslutningstagning om centrale 
emner og forbedre effektiviteten af den 
europæiske styring hen imod udviklingen 
af den europæiske sundhedsunion (f.eks. 
i tilfælde af en pandemi eller for sjældne 
sygdomme). [#49, FR Ønske 11, den digitale 
platform]. 

3. Fremme den europæiske sundhedsunion 
ved at udnytte det fulde potentiale i den 
nuværende ramme og medtage sundhed og 
sundhedspleje blandt de delte kompetencer 
mellem EU og EU’s medlemsstater ved at 
ændre artikel 4 i TEUF. [#49, FR Ønske 11, 
den digitale platform, arbejdsgruppe]7

4. Sikre, at alle kan få adgang til eksisterende 
behandlinger, uanset hvor behandlingen 
først er tilgængelig i EU; med henblik herpå 
lette det grænseoverskridende samarbejde, 
navnlig om sjældne sygdomme, kræft, 

hjerte-kar-sygdomme og højt specialiserede 
behandlinger såsom organtransplantationer 
og behandling af svære forbrændinger. 
Der bør oprettes et europæisk netværk 
for transplantationer og organdonation til 
gavn for alle europæiske patienter med 
behov for en transplantation. [plenar og 
arbejdsgruppe] 

5. Sikre betalbare sundhedsydelser gennem 
større investeringer i sundhed, navnlig 
tandpleje, herunder profylakse, og 
sikre, at alle har adgang til tandpleje til 
overkommelige priser inden for 15 til 20 år. 
[#48, arbejdsgruppe]

6. Sikre, at behandlinger og lægemidler i hele 
EU er af samme kvalitet og har rimelige 
lokale priser, herunder ved at tage fat på 
den eksisterende fragmentering på det indre 
marked. [#40, NL3, arbejdsgruppe, plenar].

7. Bekæmpe sundhedsfattigdom ved at 
tilskynde til gratis tandpleje til børn, 
lavindkomstgrupper og andre sårbare 
grupper, f.eks. personer med handicap. 
Dårlige boligforholds indvirkning på 
sundheden skal også overvejes. [#48, 
arbejdsgruppe]

8. Den internationale dimension af sundhed 
skal overvejes, og det skal anerkendes, at 
lægemidler bør være alment tilgængelige, 
herunder i fattigere lande. [NL2] 
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”En stærkere økonomi, social retfærdighed og job”

Introduktion

Vi lever i ekstraordinære tider, og EU vil blive bedømt på sine bestræbelser på at komme 
stærkere ud af de nuværende kriser med en mere bæredygtig, inklusiv, konkurrencedygtig 
og modstandsdygtig vækstmodel. Ruslands invasion af Ukraine og covid-19-pandemien har 
ændret EU. Konferencen vil også skulle tage fat på de sociale og økonomiske konsekvenser 
af denne krig i en situation, der allerede var vanskelig efter pandemien. Samtidig udgør 
klimaforandringerne stadig en vedvarende trussel mod menneskeheden og vil få en dramatisk 
indvirkning på økonomien og vores samfund. Det fremgår klart af de modtagne anbefalinger, at 
borgerne opfordrer til en stærkere EU-indsats. Uløste tværnationale udfordringer såsom uligheder, 
konkurrenceevne, sundhed, klimaforandringer, migration, digitalisering eller retfærdig beskatning 
kræver passende europæiske løsninger. Det fremgår også klart af anbefalingerne og drøftelserne, 
at vi har brug for en omfattende strategi for at sikre bedre velfærd for de europæiske borgere 
i de forskellige aspekter af deres liv. Nogle af elementerne i denne strategi findes i allerede 
eksisterende politikker og kan opnås ved at gøre fuld brug af den eksisterende institutionelle 
ramme på europæisk og nationalt plan. Andre elementer vil kræve nye politikker og i nogle tilfælde 
traktatændringer. Nye politikker og traktatændringer bør imidlertid ses som et middel til at opnå 
bedre velfærd og ikke som mål i sig selv.  Det er både muligt og nødvendigt at omforme EU på 
en måde, der garanterer dets strategiske autonomi, bæredygtig vækst, forbedring af leve- og 
arbejdsvilkårene og menneskelige fremskridt uden at udtømme og ødelægge vores planet inden 
for rammerne af en fornyet social kontrakt. Disse anbefalinger har til formål at nå disse mål. Når 
man læser forslagene nedenfor, skal man huske på, at borgere fra hele Europa har givet udtryk 
for en bred vifte af synspunkter og anbefalinger. Denne mangfoldighed af synspunkter er en af 
Europas unikke styrker.
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11. Forslag: Bæredygtig vækst og innovation8

Mål: Vi foreslår, at EU støtter overgangen til en bæredygtig og modstandsdygtig vækstmodel, 
der tager højde for den grønne og den digitale omstilling med en stærk social dimension i det 
europæiske semester og styrker borgere, fagforeninger og virksomheder. De konventionelle 
makroøkonomiske indikatorer og BNP kan suppleres med nye indikatorer for at imødekomme 
de nye europæiske prioriteter såsom den europæiske grønne pagt eller den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og for bedre at afspejle den økologiske og den digitale omstilling samt 
menneskers trivsel. Dette mål kan nås ved at:

Foranstaltninger:

1. Fremme af grønnere produktionsprocesser 
i virksomheder og støtte til virksomhederne 
i at finde frem til de bedste løsninger og 
skabe positive og negative incitamenter 
(ECP 11 &12) og ved at øge den lokale 
produktion og det lokale forbrug (drøftelser)

2. Bestræbelser på at opnå en mere 
bæredygtig og cirkulær økonomi ved at tage 
fat på spørgsmålet om planlagt forældelse 
og sikring af retten til reparation (ECP14)

3. Gennemgang af EU’s økonomiske 
styring og det europæiske semester for 
at sikre, at den grønne og den digitale 
omstilling, social retfærdighed og sociale 
fremskridt går hånd i hånd med økonomisk 
konkurrenceevne, uden at det europæiske 
semesters økonomiske og finanspolitiske 
karakter ignoreres. Derudover er der 
behov for i højere grad at inddrage 
arbejdsmarkedets parter og de lokale 
og regionale myndigheder i forbindelse 
med gennemførelsen af det europæiske 
semester for at forbedre dets effektivitet og 
ansvarlighed (onlineplatform, drøftelser)

4. Håndtering af brugen af 
engangsplastemballager/-beholdere (ECP 
12)

5. Udvidelse af anvendelsen af europæisk 
teknologi og gøre den til et levedygtigt 
alternativ til udenlandsk teknologi 
(drøftelser)

6. Fremme af forskning i nye materialer og 
teknologier samt innovativ anvendelse 
af eksisterende materialer, samtidig med 
at det sikres, at der ikke er overlapning i 
forskningsindsatsen (ECP 9, NL 1)

7. Håndtering af spørgsmål vedrørende 
bæredygtig, prismæssigt overkommelig og 
tilgængelig energi under hensyntagen til 
energifattigdom og afhængigheden af lande 
uden for EU ved at øge andelen af energi fra 
bæredygtige kilder (ECP 10, LT 3, IT 1.1)

8. Oplysning af både virksomhederne 
og borgerne om en mere bæredygtig 
handlemåde og om sikring af en retfærdig 
omstilling, der er baseret på social dialog og 
kvalitetsjob (ECP 12 & onlineplatform) 

9. Medtagelse af ambitiøse sociale, 
arbejdsmæssige og sundhedsmæssige 
standarder, herunder sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, i EU’s nye handelsaftaler 
(LT8)
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12. Forslag: Styrkelse af EU’s konkurrenceevne og yderligere 
uddybning af det indre marked9 

Mål: Vi foreslår at styrke konkurrenceevnen og modstandsdygtigheden i Den Europæiske Unions 
økonomi, det indre marked og industrien samt håndtere strategisk afhængighed. Vi er nødt til 
at fremme en iværksætterkultur i EU, hvor innovative virksomheder af alle størrelser og navnlig 
mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder samt nystartede virksomheder 
fremmes og kan trives for at bidrage til mere modstandsdygtige og sammenhængende samfund. 
Der er behov for en stærk fungerende markedsøkonomi for at fremme visionen om et mere 
socialt Europa. Dette mål kan nås ved at:

Foranstaltninger:

1. Udvikling af en klar vision for den 
europæiske økonomi og udnyttelse af 
Europas styrker, kvalitet og mangfoldighed, 
samtidig med at der tages hensyn til 
økonomiske og andre forskelle mellem 
medlemsstaterne, og fremme af samarbejde 
og konkurrence mellem virksomheder (NL 1 
& 2)

2. Konsolidering af arbejdet med den 
fælles valuta og sammenkoblingen af 
betalingssystemer og telekommunikation 
(IT 4.a.2)

3. Nedbringelse af standardiseringen 
af produkter og anerkendelse af 
lokale og regionale kulturelle og 
produktionsmæssige kendetegn (respekt for 
produktionstraditioner) (IT 2.2) 

4. Fremme af opadgående social og 
økonomisk konvergens i det indre 
marked ved at færdiggøre eksisterende 
initiativer såsom bankunionen og 
kapitalmarkedsunionen og gennemføre en 
fremadrettet reform af vores Økonomiske 
og Monetære Union (drøftelser)

5. Fremme af politikker for et stærkt 
industrigrundlag og innovation inden 
for centrale støtteteknologier og en 
fremadskuende klimapolitik kombineret 
med industriel konkurrenceevne med en 
stærk social dimension baseret på social 
dialog og velfungerende forhold mellem 
arbejdsmarkedets parter (drøftelser)

6. Lægge særlig vægt på SMV’er, som 
er rygraden i vores økonomi, i alle nye 
initiativer. Princippet ”tænk småt først” skal 

respekteres i alle EU’s lovgivningsforslag, og 
en SMV-test bør styrkes i Kommissionens 
konsekvensanalyse i overensstemmelse 
med klare principper, samtidig med at 
sociale og miljømæssige standarder og 
forbrugerrettigheder respekteres fuldt ud 
(drøftelser) 

7. Sikre SMV’ers deltagelse i 
finansieringsansøgninger, udbud og netværk 
med en så lille administrativ indsats 
som muligt. Adgang til finansiering for 
SMV’er med højrisikoinnovationsprojekter 
bør udvikles yderligere af enheder som 
Det Europæiske Innovationsråd og Den 
Europæiske Investeringsbank (drøftelser)

8. Skabelse af en bedre ramme for 
investeringer i FoI, der sigter mod mere 
bæredygtige og biologisk mangfoldige 
forretningsmodeller (EU-borgerpanel 10, 11 
& 14). Fokus på teknologi og innovation som 
drivkræfter bag vækst (IT 1.3)

9. Fremme af kollektive økonomiske resultater 
gennem en selvstændig, konkurrencedygtig 
industri (FR3)

10. Udpegelse og udvikling af strategiske 
sektorer, herunder rummet, robotteknologi 
og kunstig intelligens (FR 3 & 9)

11. Investeringer i en økonomi, der er baseret på 
turisme og kultur, herunder de mange små 
destinationer i Europa (IT 1.2) 

12. Håndtering af forsyningssikkerheden ved 
at diversificere inputkilder/råstoffer og 
øge produktionen af vigtige varer i Europa, 
herunder sundhed, fødevarer, energi, forsvar 
og transport (FR 9, LT 1, IT 1.4)



56

13. Fremme af digitaliseringen af europæiske 
virksomheder, f.eks. gennem en specifik 
resultattavle, der gør det muligt for 
virksomhederne at sammenligne deres 
digitaliseringsgrad med det overordnede 
mål om at øge konkurrenceevnen (DE 2.1)

14. Fremme af digital samhørighed med det 
formål at bidrage til økonomisk, social 
og territorial samhørighed som defineret 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (drøftelser)

15. Styrkelse af det grænseoverskridende 
samarbejde for at øge samhørigheden 
og modstandsdygtigheden i og uden for 
regionerne ved at fremme den europæiske 
grænseoverskridende mekanisme og 
lignende værktøjer (drøftelser)

16. Styrkelse og fremme af mulighederne for 
grænseoverskridende uddannelse med 
henblik på at opkvalificere den europæiske 
arbejdsstyrke og øge konkurrenceevnen 
og samtidig styrke borgernes økonomiske 
færdigheder (DE 2.2, LT7) Fremme af 
udveksling mellem arbejdstagerne i 
Europa gennem et europæisk jobcenter 
(IT 6.1). Tilskyndelse af unge til at studere 
naturvidenskabelige fag (IT 1.5)

17. Nedbringelse af unødvendigt bureaukrati 
(tilladelser, certificeringer) (IT 2.1)

18. Bekæmpelse af forfalskning og illoyal 
konkurrence (IT 2.4)

19. Sikring af, at flere nystartede virksomheder 
og SMV’er deltager i innovationsprojekter, 
da dette øger deres innovative styrke, 

konkurrenceevne og netværkssamarbejde 
(onlineplatform, drøftelser)

20. Det bør fortsat være en prioritet at 
konsolidere og beskytte det indre marked. 
Foranstaltninger og initiativer på EU-plan 
og nationalt plan bør ikke være til skade 
for det indre marked og bør bidrage til 
den frie bevægelighed for personer, varer, 
tjenesteydelser og kapital (drøftelser)

21. Nye EU-politiske initiativer bør 
underkastes et ”konkurrenceevnetjek” 
for at forstå virkningen af disse initiativer 
på virksomheder og erhvervsmiljø 
(omkostninger ved at drive virksomhed, 
innovationsevne, international 
konkurrenceevne, lige konkurrencevilkår 
osv.). Et sådant tjek skal være i 
overensstemmelse med Parisaftalen, 
verdensmålene for bæredygtig udvikling, 
herunder ligestilling mellem kønnene, 
og må ikke undergrave beskyttelsen af 
menneskerettigheder, sociale rettigheder 
og arbejdstagerrettigheder eller miljø- og 
forbrugerbeskyttelsesstandarder. Med 
henblik herpå foreslår vi også, at der 
oprettes et europæisk rådgivende organ for 
konkurrenceevne, som skal overvåge den 
måde, konkurrenceevnetjekket udføres på, 
og i særdeleshed vurdere den kumulative 
virkning af lovgivningen samt fremsætte 
forslag til, hvordan der kan skabes bedre 
rammebetingelser for EU-virksomheders 
konkurrenceevne. Et sådant organ bør 
inddrage det organiserede civilsamfund og 
arbejdsmarkedets parter i sin forvaltning 
(drøftelser)
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13. Forslag: Rummelige arbejdsmarkeder10

Mål: Vi foreslår at forbedre arbejdsmarkedernes funktion, så de sikrer mere retfærdige 
arbejdsvilkår og fremmer ligestilling mellem kønnene og beskæftigelse, herunder af unge og 
sårbare grupper. EU, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter er nødt til at sætte en stopper 
for fattigdom blandt personer i arbejde, tage fat på platformsarbejderes rettigheder, forbyde 
ubetalte praktikophold og sikre fair arbejdskraftmobilitet i EU. Vi skal fremme den sociale dialog 
og de kollektive overenskomstforhandlinger. Vi er nødt til at sikre fuld gennemførelse af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder dens relevante overordnede mål for 2030, 
på EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan inden for områderne ”lige muligheder 
og adgang til arbejdsmarkedet” og ”rimelige arbejdsvilkår”, samtidig med at kompetencer og 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet respekteres, og at der medtages en protokol om 
sociale fremskridt i traktaterne. I den forbindelse bør der tages hensyn til nationale traditioner og 
arbejdsmarkedsparternes autonomi og samarbejde med civilsamfundet. Dette mål kan nås ved at:

Foranstaltninger:

1. Sikring af, at de lovbestemte 
mindstelønninger garanterer, at alle 
arbejdstagere kan opnå en anstændig og 
ensartet livskvalitet i alle medlemsstater. 
Der bør fastsættes klare kriterier (f.eks. 
leveomkostninger, inflation, indkomst over 
fattigdomsgrænsen, gennemsnitsløn og 
medianløn på nationalt plan), der skal 
tages i betragtning ved fastsættelsen af 
mindstelønsniveauet. De lovbestemte 
mindstelønninger bør regelmæssigt tages 
op til revision i lyset af disse kriterier med 
henblik på at sikre, at mindstelønningerne er 
tilstrækkelige. Der bør lægges særlig vægt 
på effektiv gennemførelse af disse regler 
og overvågning og sporing af forbedringer i 
levestandarden. Samtidig bør de kollektive 
forhandlinger styrkes og fremmes i hele EU 
(ECP 1 og 30; DE 4.2; onlineplatform)

2. Statusopgørelse over og styrket 
håndhævelse af gennemførelsen af 
arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) 
og anden relevant lovgivning, der sikrer en 
sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, 
samtidig med at nye nationale politikker på 
dette område undersøges (ECP2) 

3. Indførelse eller styrkelse af eksisterende 
lovgivning, der regulerer såkaldt ”intelligent 
arbejde” og skabelse af incitamenter for 
virksomheder til fremme heraf (ECP 7). 
EU bør sikre retten til at være offline, gøre 
mere for at tackle den digitale kløft på 
arbejdspladsen og vurdere konsekvenserne 
af fjernarbejde for sundheden, arbejdstiden 

og virksomhedernes resultater. Der er 
behov for at sikre en retfærdig digitalisering 
baseret på menneskerettigheder, 
bedre arbejdsvilkår og kollektive 
overenskomstforhandlinger (drøftelser)

4. Integrerede beskæftigelsespolitikker på EU-
plan, hvor aktive arbejdsmarkedspolitikker 
forbliver centrale og i stigende grad 
koordinerede (IT 6.2), samtidig med at 
medlemsstaterne fokuserer på at fortsætte 
deres reformbestræbelser for at skabe 
gunstige betingelser for skabelse af 
kvalitetsjob (drøftelser) 

5. Tiltag, der sikrer, at der værnes om de 
sociale rettigheder, og at de beskyttes fuldt 
ud i tilfælde af konflikter med økonomiske 
frihedsrettigheder, herunder ved at indføre 
en protokol for sociale fremskridt i 
traktaterne (onlineplatform/drøftelser) 

6. Sikring af ligestilling mellem kønnene i 
overensstemmelse med EU’s strategi for 
ligestilling mellem kønnene 2020-2025. 
EU bør fortsætte med at måle graden af 
ligestilling gennem et ligestillingsindeks 
(dvs. holdninger, lønforskelle, beskæftigelse, 
lederskab osv.), overvåge strategien årligt 
og være gennemsigtig omkring resultaterne 
og tilskynde til udveksling af ekspertise 
og bedste praksis og oprette en mulig 
mekanisme for direkte feedback fra borgerne 
(f.eks. en ombudsmand) (ECP28; IT 5.a.1). 
Der er behov for at tackle kønsbestemte 
lønforskelle og indføre kvoter for ledende 
stillinger. Der bør være mere støtte til 
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kvindelige iværksættere i erhvervsmiljøet og 
kvinder inden for STEM (drøftelser)

7. Fremme af ungdomsbeskæftigelsen, 
f.eks. gennem finansiel bistand til 
virksomheder, men også ved at give 
arbejdsgivere og arbejdstagere yderligere 
støtte (NL4) og støtte til unge iværksættere 
og unge selvstændige, (f.eks. gennem 
undervisningsværktøjer og kurser (drøftelser)

8. Fremme af beskæftigelsen for dårligt 
stillede grupper (NL 4), navnlig blandt 
personer med handicap (onlineplatform) 

9. Fremme af beskæftigelse og social mobilitet 
og dermed fuld mulighed for selvrealisering 

og selvbestemmelse (IT 5.a.4 & IT 6.1). 
Der bør være en langsigtet strategi til at 
sikre, at alle i vores samfund har de rette 
færdigheder til at finde et job og udnytte 
deres talenter, navnlig den unge generation 
(drøftelser). Det er vigtigt at investere i 
menneskers færdigheder, der er tilpasset 
arbejdsmarkedets skiftende behov, og 
fremme livslang læring gennem bl.a. 
udvekslingsprogrammer i alle faser af livet 
og sikre retten til livslang læring og retten til 
uddannelse (FR 6, DE 4.1) Med henblik herpå 
er det nødvendigt at styrke samarbejdet 
mellem virksomheder, fagforeninger og 
udbydere af uddannelser (drøftelser).

14. Forslag: Stærkere socialpolitikker11

Mål: Vi foreslår at mindske uligheder, bekæmpe social udstødelse og fattigdom. Vi er nødt til 
at indføre en omfattende strategi til bekæmpelse af fattigdom, der bl.a. kan omfatte en styrket 
børnegaranti og ungdomsgaranti, indførelse af mindstelønninger, en fælles EU-ramme for 
mindsteindkomstordninger og anstændige sociale boliger. Vi er nødt til at sikre fuld gennemførelse af 
den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder dens relevante overordnede mål for 2030, på 
EU-plan samt på nationalt, regionalt og lokalt plan inden for ”social beskyttelse og inklusion”, under 
behørig hensyntagen til de respektive kompetencer og nærheds- og proportionalitetsprincippet, og 
medtage en protokol om sociale fremskridt i traktaterne. Dette mål kan nås ved at:

Foranstaltninger:

1. Styrkelse af EU’s kompetencer inden for 
socialpolitik og forslag til lovgivning med 
henblik på at fremme socialpolitik og sikre 
lige rettigheder, herunder sundhedsmæssige 
rettigheder, der er harmoniserede i hele EU, 
under hensyntagen til vedtagne regler og 
minimumskrav i hele området (ECP 19 & 21). 
EU kan støtte og supplere medlemsstaternes 
politikker ved bl.a. at foreslå en fælles ramme 
for minimumsindkomst for at sikre, at ingen 
lades i stikken. Disse foranstaltninger bør 
gennemføres inden for rammerne af den 
fulde gennemførelse af den europæiske søjle 
for sociale rettigheder og dens handlingsplan 
(drøftelser)

2. Ingen kompromiser vedrørende 
velfærdsrettigheder (folkesundhed, offentlig 
uddannelse, arbejdsmarkedspolitik) (IT 4.a.1)

3. Fremme af forskning i sociale anliggender 
og sundhed i EU efter prioriterede områder, 
som anses for at være af offentlig interesse, 

og som medlemsstaterne er nået til enighed 
om, og ydelse af passende finansiering. 
Dette kan delvist opnås ved at styrke 
samarbejdet på tværs af ekspertiseområder, 
lande og uddannelsescentre (universiteter 
osv.) (ECP 20) 

4. Adgang til lægehjælp for alle personer under 
16 år i hele EU, hvis disse tjenester ikke 
er tilgængelige i national sammenhæng 
(drøftelser)

5. Sikring af, at EU sammen med 
arbejdsmarkedets parter og de nationale 
regeringer støtter målrettet adgang til 
anstændige sociale boliger for borgerne i 
overensstemmelse med deres specifikke 
behov. Den finansielle indsats deles 
mellem private bidragydere, udlejere, 
boligmodtagere og medlemsstaternes 
regeringer på centralt og lokalt plan og Den 
Europæiske Union (ECP 25). 
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15. Forslag: Demografisk omstilling12

Mål: Vi foreslår at behandle de udfordringer, der er opstået som følge af den demografiske 
omstilling, som et centralt element i Europas overordnede modstandsdygtighed, navnlig lave 
fødselstal og en støt aldrende befolkning, ved at sikre støtte til mennesker i hele livscyklussen. 
Dette bør omfatte en omfattende indsats rettet mod alle generationer, lige fra børn og unge til 
familier, til befolkningen i den erhvervsaktive alder, til ældre, der stadig er parate til at arbejde, 
samt ældre, der er på pension eller har behov for pleje. Dette mål kan nås ved at:

Foranstaltninger:

1. Sikring af passende, økonomisk 
overkommelig og tilgængelig børnepasning 
af god kvalitet i hele EU, således at mødre 
og fædre trygt kan forene deres arbejds- 
og familieliv. Hvor det er relevant, kan 
dette omfatte børnepasningsmuligheder 
på eller i nærheden af arbejdspladsen. I 
nogle medlemsstater er der også adgang 
til pasning om natten, hvilket bør tjene som 
eksempel. Dette kan desuden ledsages 
af støtteforanstaltninger såsom nedsatte 
momssatser på udstyr, der er nødvendigt 
for børn. Det er afgørende at forebygge 
fattigdom og social udstødelse af børn 
(ECP 22 & 26) Styrkelse af børnegarantien 
og sikring af, at børn i nød har adgang 
til tjenester såsom uddannelse og pleje, 
sundhedspleje, ernæring og bolig kan 
være et instrument til at opnå dette 
(onlineplatform, drøftelser) 

2. Indførelse af særlig støtte til og 
beskyttelse af arbejde for unge. 
Sådanne foranstaltninger rettet mod 
befolkningen i den erhvervsaktive alder 
bør omfatte adgang til viden for mødre 
og fædre om deres tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet (ECP 22). Styrkelse af 
ungdomsgarantien kan være et instrument 
til at forbedre adgangen for unge under 
30 år til kvalitetstilbud om beskæftigelse, 
videreuddannelse, lærlingeuddannelser 
eller praktikophold (drøftelser)

3. Fremme retten til fri bevægelighed for 
uddannelse i Unionen, bl.a. gennem 
gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, 
karakterer, færdigheder og kvalifikationer 
(drøftelser)

4. Forbedring af lovgivningen og 
gennemførelsen heraf for at sikre støtte til 
familier i alle medlemsstater, f.eks. med 
hensyn til forældreorlov samt fødsels- og 
børnepasningsydelser (ECP 26 & IT 5.a.1). 
Boligsituationen spiller en afgørende rolle 
med hensyn til at støtte familier, og den bør 
håndteres (onlineplatform, drøftelser)

5. Træffe tiltag for at sikre, at alle familier 
har samme familierettigheder i alle 
medlemsstater. Disse rettigheder omfatter 
retten til ægteskab og adoption (ECP 27)

6. Fremme af en fleksibel pensionsalder ved at 
tage hensyn til ældres specifikke situation. 
Ved fastsættelsen af pensionsalderen bør 
der være en differentiering afhængigt af 
erhvervet, således at der tages højde for 
særligt krævende arbejde, både mentalt og 
fysisk (ECP 21 & IT 5.a.1)

7. Forebyggelse af fattigdom blandt ældre ved 
indførelse af minimumspensioner. Sådanne 
minimumsniveauer skal tage hensyn 
til levestandarden, fattigdomsgrænsen 
og købekraften i den pågældende 
medlemsstat (ECP 21)

8. Sikring af passende social- og 
sundhedsydelser til ældre. I den 
forbindelse er det vigtigt at tage fat 
på både lokalsamfundsbaseret pleje 
og hjemmepleje. Foranstaltningerne 
skal ligeledes tage hensyn til både 
plejemodtagere og plejeydere (ECP 23)

9. Sikring af bæredygtig udvikling og 
demografisk modstandsdygtighed i de 
regioner, der halter bagefter, for at gøre 
dem mere dynamiske og attraktive, 
herunder gennem samhørighedspolitikken 
(onlineplatform & drøftelser)
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10. Koordinerede foranstaltninger på 
europæisk plan for at indsamle data opdelt 
efter faktorer såsom køn og analysere 
demografiske tendenser, udveksle bedste 
praksis og viden og støtte medlemsstaterne 

i udformningen og gennemførelsen af 
passende politikker, herunder ved at oprette 
et særligt EU-organ på dette område 
(onlineplatform & drøftelser).

16. Forslag: Finans- og skattepolitik13

Mål: Vi foreslår, at EU fremmer fremtidsorienterede investeringer, der fokuserer på den grønne 
og den digitale omstilling med en stærk social dimension og kønsdimension, der også tager 
hensyn til eksemplerne fra Next Generation EU og SURE-instrumentet. EU skal tage hensyn til 
de sociale og økonomiske konsekvenser af krigen mod Ukraine og sammenhængen mellem 
EU’s økonomiske styring og den nye geopolitiske kontekst og styrke sit eget budget ved hjælp 
af nye egne indtægter. Borgerne ønsker ikke, at folk og små og mellemstore virksomheder skal 
beskattes, men skatteunddragere skal tackles, og store forurenere og digitale giganter beskattes. 
Derudover ønsker de, at EU hjælper medlemslande og lokale myndigheder med at organisere 
deres egen finansiering og bruge EU-midler. Dette mål bør nås ved at:

Foranstaltninger:

1. Harmonisering og koordinering af 
skattepolitikkerne i EU’s medlemsstater med 
henblik på at forebygge skatteunddragelse 
og skatteundgåelse, undgå skattely 
inden for EU og fokusere på udflytning 
inden for Europa, herunder ved at sikre, 
at beslutninger om skattespørgsmål kan 
træffes med kvalificeret flertal i Rådet for 
Den Europæiske Union. Visse borgerpaneler 
hævder dog, at beskatning er et anliggende 
for de enkelte lande, som hver især har sine 
egne mål og også er præget af sine egne 
forhold (ECP 13 & 31, IT 4.b.3, NL 2.3)

2. Fremme samarbejdet mellem EU’s 
medlemsstater for at sikre, at alle 
virksomheder i EU betaler deres rimelige 
andel af skatterne. Indførelse af et fælles 

selskabsskattegrundlag eller en effektiv 
minimumssats (NL 3)

3. Sikring af, at virksomheder betaler skat der, 
hvor overskuddet skabes (ECP 13)

4. Sikring af, at skattepolitikken støtter den 
europæiske industri og forebygger tab af 
arbejdspladser i Europa (ECP 13 & 31)

5. Yderligere overvejelse af fælles låntagning 
på EU-plan med henblik på at skabe mere 
gunstige lånevilkår, samtidig med at der 
opretholdes ansvarlige finanspolitikker på 
medlemsstatsniveau (LT 9) 

6. Styrkelse af tilsynet med udnyttelsen og 
anvendelsen af EU-midler, herunder på lokalt 
og kommunalt plan (LT 10).
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”EU i verden”

17. Forslag: Mindskelse af EU’s afhængighed af udenlandske 
aktører inden for økonomisk strategiske sektorer.

Mål: Vi foreslår, at EU træffer foranstaltninger til at styrke sin autonomi inden for vigtige 
strategiske sektorer såsom landbrugsprodukter, strategiske økonomiske varer, halvledere, 
lægemidler, innovative digitale og miljømæssige teknologier og energi gennem:

Foranstaltninger:

1. Fremme af forsknings-, udviklings- og 
innovationsaktiviteter og samarbejde herom 
mellem offentlige og private partnere

2. Opretholdelse af en ambitiøs 
handelsforhandlingsdagsorden, der kan 
bidrage til at opbygge modstandsdygtighed 
og diversificering af forsyningskæder, navnlig 
for råstoffer, samtidig med at fordelene ved 
handel også deles mere ligeligt og med 
flere partnere, hvorved vores eksponering 
og afhængighed af et lille antal potentielt 
risikofyldte leverandører begrænses14

3. Forøgelse af modstandsdygtigheden i EU’s 
forsyningskæder ved at fremme investeringer 
i strategiske sektorer i EU, oplagre kritiske 
produkter og udstyr og diversificere 
forsyningskilderne til kritiske råstoffer

4. Yderligere investeringer i fuldførelsen af det 
indre marked og skabelse af lige vilkår for at 
gøre det mere attraktivt at producere og købe 
disse produkter i Den Europæiske Union

5. Støtte til at sørge for, at sådanne 
produkter er tilgængelige og økonomisk 
overkommelige for de europæiske 
forbrugere, og mindske afhængigheden 
udefra, f.eks. ved hjælp af strukturelle og 
regionale politikker, skattelettelser, subsidier, 
investeringer i infrastruktur og forskning, 
fremme af SMV’ers konkurrenceevne samt 
uddannelsesprogrammer for at bevare 
relaterede kvalifikationer og job i Europa, der 
er relevante for at sikre basale behov15

6. Et europæisk program til støtte for små 
lokale producenter fra strategiske sektorer 
i alle medlemsstater16, samtidig med at 
der gøres bedre brug af EU-programmer og 
finansielle instrumenter såsom InvestEU 

7. Bedre samarbejde mellem medlemsstaterne 
om at håndtere risici i forsyningskæden17.
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18. Forslag: Mindskelse af EU’s afhængighed af udenlandske 
aktører inden for energi

Mål: Vi foreslår, at EU opnår større autonomi inden for energiproduktion og -forsyning i 
forbindelse med den igangværende grønne omstilling ved at:

Foranstaltninger:

1. vedtage en strategi for at blive mere 
uafhængig i sin energiproduktion. 
Et europæisk organ bør integrere de 
eksisterende europæiske energiagenturer og 
koordinere udviklingen af vedvarende energi 
og fremme videndeling18

2. Aktivt støtte projekter vedrørende 
offentlig transport og energieffektivitet, et 
paneuropæisk højhastighedsjernbane- og 
godstransportnet, udvidelse af forsyningen 
af ren og vedvarende energi (navnlig 
inden for sol- og vindenergi) og alternative 
teknologier (såsom brint eller udnyttelse 
af affald til energiproduktion) samt et 
kulturskifte i byområder fra individuel 
bilkørsel til offentlig transport, deling af 
elbiler og cykling19

3. Sikre en retfærdig og rimelig omstilling, 
støtte navnlig sårbare borgere, som står 
over for de største udfordringer i forbindelse 
med omstillingen til klimaneutralitet, og som 
allerede lider under stigende energipriser på 
grund af energiafhængighed og den seneste 
tids tredobling af energipriserne

4. Øge samarbejdet om vurderingen 
af anvendelsen af kerneenergi i den 
igangværende grønne omstilling i Europa, 
hvor man undersøger de kollektive 
problemer, som den kan løse eller skabe, 
eftersom den allerede anvendes af mange 
medlemsstater20 

5. Samarbejde med internationale partnere 
om at forpligte dem til at nå mere ambitiøse 
mål for håndtering af klimaændringer i 
forskellige internationale fora, herunder G7 
og G20

6. Sammenkoble udenrigshandelen med 
klimapolitiske foranstaltninger (f.eks. 
ved at lancere en investeringspakke for 
klimavenlige teknologier og innovationer, 
herunder finansieringsprogrammer)21

7. Stræbe efter fælles indkøb af importeret 
energi og bæredygtige energipartnerskaber 
for at mindske Europas afhængighed af 
energiimport, navnlig inden for gas og olie, 
og udvikle EU’s indenlandske energikilder.
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19. Forslag: Fastlæggelse af standarder inden for handels- og 
investeringsforbindelser i og uden for EU

Mål: Vi foreslår, at EU styrker den etiske dimension af sine handels- og investeringsforbindelser 
gennem:

Foranstaltninger:

1. Bevarelse og reform af vores 
multilaterale regelbaserede internationale 
handelsarkitektur og partnerskab med 
ligesindede demokratier

2. Effektiv og proportionel EU-lovgivning til 
at sikre, at standarderne for anstændigt 
arbejde anvendes fuldt ud i de globale 
værdikæder, herunder alle EU’s produktions- 
og forsyningsprocesser, og at importerede 
varer overholder kvalitative etiske 
standarder, standarder for bæredygtig 
udvikling og menneskerettigheder, 
herunder arbejdstagerrettigheder og 
fagforeningsrettigheder, med mulighed for 
certificering af produkter, der overholder 
denne EU-lovgivning22, og deltagelse i 
en EU-dækkende dialogproces, der har 
til formål at informere om og uddanne i 
de miljømæssige og etiske virkninger af 
politiske ændringer i den internationale 
handel

3. Restriktioner for import og salg af produkter 
fra lande, der tillader tvangsarbejde og 
børnearbejde, en regelmæssigt ajourført 
sortliste over virksomheder og fremme af 
forbrugernes bevidsthed om børnearbejde 
gennem oplysninger fra officielle EU-kanaler23

4. Opfølgning på og håndhævelse af kapitler 
om handel og bæredygtig udvikling i EU’s 
frihandelsaftaler, herunder muligheden for 
en sanktionsbaseret mekanisme som en 
sidste udvej

5. Reform af EU’s generelle 
toldpræferencesystem (GSP), så 
det kommer til at omfatte strenge 
konditionalitetsbestemmelser og 
effektive overvågnings-, rapporterings- 
og dialogprocesser med henblik på at 
forbedre den indvirkning, GSP kan have på 
handel, menneskerettigheder og udvikling 
i partnerlande, med handelspræferencer, 
der trækkes tilbage i tilfælde af manglende 
overholdelse. 
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20. Forslag: Fastlæggelse af standarder inden for miljøpolitik i og 
uden for EU

Mål: Vi foreslår, at EU styrker den miljømæssige dimension af sine handelsforbindelser gennem:

Foranstaltninger:

1. Harmonisering og styrkelse af 
miljømærkning og indførelse af en 
obligatorisk miljøscore, der skal anføres 
på alle produkter, der kan købes af 
forbrugeren. Miljøscoren vil blive beregnet 
ud fra emissioner fra produktion og 
transport samt skadeligt indhold på 
grundlag af en liste over farlige produkter. 
Miljøscoren bør forvaltes og overvåges af en 
EU-myndighed24.

2. Styrkelse af miljøstandarderne for 
eksport af affald og strengere kontrol og 
sanktioner for at standse ulovlig eksport. 
EU bør tilskynde medlemsstaterne til at 
genanvende deres eget affald og anvende 
det til energiproduktion25

3. Fastsættelse af et mål om at fjerne 
forurenende emballage ved at fremme 
mindre emballage eller mere miljøvenlig 
emballage26, etablering af partnerskaber 
med udviklingslande, der støtter deres 
infrastruktur og med gensidigt fordelagtige 
handelsaftaler for at hjælpe dem med 
omstillingen til grønne energikilder27

4. Belønning af lande, der anvender høje 
bæredygtighedsstandarder ved at give 
dem yderligere adgang til EU-markedet for 
deres bæredygtige varer og tjenesteydelser, 
enten ensidigt gennem det generelle 
toldpræferencesystem GSP+, bilateralt 
gennem forhandlede handelsaftaler 
eller multilateralt gennem initiativer i 
Verdenshandelsorganisationen.

21. Forslag: Beslutningstagning og samhørighed i Unionen

Mål: Vi foreslår, at EU forbedrer sin kapacitet til at træffe hurtige og effektive beslutninger, 
navnlig inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), idet det taler med én stemme 
og fungerer som en ægte global aktør, der spiller en positiv rolle i verden og gør en forskel i 
reaktionen på enhver krise, navnlig ved at:

Foranstaltninger:

1. Ændre praksis, således at alle 
spørgsmål, der træffes afgørelse om ved 
enstemmighed, særligt inden for FUSP, 
som standard bliver afgjort ved kvalificeret 
flertal28

2. Basere samarbejdet om sikkerheds- og 
forsvarspolitik på det nyligt godkendte 
strategiske kompas og gøre brug af den 
europæiske fredsfacilitet29 

3. Styrke den højtstående repræsentants rolle 
for at sikre, at EU taler med én stemme30.

4. Nå til enighed om en stærk vision og en 
fælles strategi til at konsolidere EU’s enhed 
og kapacitet til at træffe beslutninger for at 
forberede EU på en yderligere udvidelse31

5. ratificere nyligt indgåede handelsaftaler 
hurtigere, uden at udelukke en grundig 
undersøgelse og drøftelse.
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22. Forslag: Gennemsigtighed i EU og dets forbindelser med 
borgerne 

Mål: Vi foreslår, at EU, navnlig i sine foranstaltninger på internationalt plan, herunder i 
handelsforhandlinger, forbedrer sin tilgængelighed for borgerne gennem bedre information, 
uddannelse, borgerdeltagelse og gennemsigtighed i sin indsats, navnlig gennem:

Foranstaltninger:

1. Styrkelse af forbindelserne med borgerne 
og lokale institutioner for at bedre 
gennemsigtigheden, nå ud til borgerne 
og kommunikere bedre med dem om 
konkrete EU-initiativer og på regionalt og 
internationalt plan32

2. Større borgerdeltagelse i EU’s internationale 
politik og direkte arrangementer, der 
inddrager borgerne i stil med konferencen 
om Europas fremtid, der afholdes på 
nationalt, lokalt og europæisk plan33 og 
med aktiv deltagelse af det organiserede 
civilsamfund34 

3. Fuld støtte fra alle relevante interessenter til 
borgere, der vælger at deltage i organiserede 
civilsamfundsorganisationer, som de gjorde 
i forbindelse med covid-19 og Ukraine

4. Afsætning af et særligt budget til udvikling 
af uddannelsesprogrammer om EU’s 
funktionsmåde og værdier, som det kan 
foreslå de medlemsstater, der ønsker det, 
så de kan integrere dem i deres læseplaner 
(grundskoler, gymnasier og universiteter). 
Desuden kan der udbydes et særligt kursus 
om EU og dets funktionsmåde til studerende, 
der ønsker at studere i et andet europæisk 
land gennem Erasmusprogrammet. 
Studerende, der vælger dette kursus, vil blive 
prioriteret ved tildelingen af de pågældende 
Erasmusprogrammer

5. Forbedre sin mediestrategi ved at styrke 
dens synlighed på de sociale medier og 
aktivt fremme dens indhold og tilskynde til 
innovation ved at fremme et tilgængeligt 
europæisk socialt medie35.

23. Forslag: EU som en stærk aktør på verdensscenen inden for 
fred og sikkerhed

Mål: Vi foreslår, at EU fortsætter med at handle for at fremme dialog og garantere fred og en 
regelbaseret international orden36, idet det styrker multilateralismen og bygger videre på EU’s 
mangeårige fredsinitiativer, som bidrog til, at det fik Nobelprisen i 2012, samtidig med at EU’s 
fælles sikkerhed styrkes gennem37:

Foranstaltninger:

1. Dets fælles væbnede styrker, der skal 
anvendes til selvforsvarsformål og til 
at forebygge enhver form for aggressiv 
militær aktion, med kapacitet til at 
yde støtte i krisetider, herunder ved 
naturkatastrofer. Uden for de europæiske 
grænser kan disse styrker udsendes under 
særlige omstændigheder og fortrinsvis 
inden for rammerne af et retligt mandat 

fra FN’s Sikkerhedsråd og dermed i 
overensstemmelse med folkeretten38 og 
uden at konkurrere med eller overlappe 
med NATO og med respekt for forskellige 
nationale forbindelser med NATO samt 
efter en vurdering af EU’s forbindelser med 
NATO i forbindelse med debatten om EU’s 
strategiske autonomi
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2. En førende rolle i opbygningen af den 
globale sikkerhedsorden efter krigen i 
Ukraine, der bygger på EU’s nyligt vedtagne 
strategiske kompas

3. Beskyttelse af EU’s strategiske forskning 
og dets kapacitet i prioriterede sektorer 
såsom rumsektoren, cybersikkerhed, 
sundhedssektoren og miljøet39

4. En styrkelse af de operationelle kapabiliteter, 
der er nødvendige for at sikre effektiviteten 
af bestemmelsen om gensidig bistand 
i artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den 
Europæiske Union, og yde passende EU-
beskyttelse til enhver medlemsstat, der er 
under angreb fra et tredjeland

5. Overveje, hvordan man kan bekæmpe 
desinformation og propaganda på en 
objektiv og faktuel måde. 

24. Forslag: EU som en stærk aktør på verdensscenen inden for 
opbygning af relationer

Mål: Vi foreslår, at EU i sine forbindelser med tredjelande bør:

Foranstaltninger:

1. Gøre større brug af sin kollektive politiske 
og økonomiske vægt, tale med én stemme 
og handle på en ensartet måde, uden at 
individuelle medlemsstater splitter Unionen 
gennem upassende bilaterale reaktioner40

2. styrke EU’s mulighed for at sanktionere 
medlemsstater, regeringer, enheder, grupper 
eller organisationer samt enkeltpersoner, 
der ikke overholder dets grundlæggende 
principper, aftaler og love, og sikre, at allerede 
eksisterende sanktioner gennemføres 
og håndhæves hurtigt. Sanktioner mod 
tredjelande bør være proportionelle med den 
handling, der udløste dem, og de bør være 
effektive og anvendes rettidigt41

3. Fremme bæredygtig og regelbaseret 
handel og samtidig åbne nye handels- og 
investeringsmuligheder for europæiske 
virksomheder. Bilaterale handels- og 
investeringsaftaler er afgørende for at 
fremme den europæiske konkurrenceevne, 
men der er behov for standarder og regler 
for at sikre lige konkurrencevilkår. EU 
må forblive en aktiv og pålidelig partner 
ved at forhandle, indgå og gennemføre 
handelsaftaler, der også fastsætter høje 
bæredygtighedsstandarder

4. Indgå større internationale 
samarbejdsaftaler som EU snarere end som 
individuelle lande42.

5. Reformere EU’s handels- og 
investeringspolitik for at relancere 
global multilateralisme med henblik på 
at skabe anstændige job og beskytte 
grundlæggende menneskerettigheder, 
herunder arbejdstagerrettigheder og 
fagforeningsrettigheder, Sikre bevarelse 
af miljøet og biodiversiteten og 
overensstemmelse med Parisaftalen om 
klimaændringer, Sikre offentlige tjenester 
af høj kvalitet og styrke Europas industrielle 
grundlag. EU bør bidrage til en relancering 
af global multilateralisme gennem en 
gennemgribende reform baseret på 
demokrati og fred, solidaritet og respekt 
for menneskerettigheder, sociale og 
miljømæssige rettigheder og en styrket rolle 
for ILO 

6. Medtage bekæmpelse af menneskehandel 
og ulovlig indvandring samt samarbejde 
i forbindelse med eventuelle rimelige 
hjemsendelsesaftaler i samarbejds- og 
investeringsaftaler med tredjelande
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7. Etablere partnerskaber med udviklingslande, 
der støtter deres infrastruktur og med 
gensidigt fordelagtige handelsaftaler for 
at hjælpe dem med omstillingen til grønne 
energikilder43

8. Udvikle en mere effektiv og forenet 
politik mod autokratiske og hybride 
regimer og udvikle partnerskaber med 
civilsamfundsorganisationer i sådanne lande

9. Øge ressourcerne til EU’s 
valgobservationsmissioner 

10. Give kandidatlande og potentielle 
kandidatlande et troværdigt 
tiltrædelsesperspektiv for at fremme fred 
og stabilitet i Europa og skabe velstand for 
millioner af europæere44.

BEMÆRK: Flere medlemmer af arbejdsgruppen mente, at forslagene om ”Mindskelse af EU’s 
afhængighed af udenlandske aktører inden for energi” og ”Gennemsigtighed i EU og dets 
forbindelser med borgerne” var spørgsmål, der vedrørte andre arbejdsgrupper. Nogle medlemmer 
ønskede at henlede opmærksomheden på andre alternativer til enstemmighed i Rådet end 
anvendelse af kvalificeret flertal, såsom variabel geometri, fravalgsbestemmelser og forstærket 
samarbejde. Nogle medlemmer slog til lyd for at anvende termen ”bæredygtig” i stedet for ”etisk” 
i forslaget om ”Fastlæggelse af standarder inden for handels- og investeringsforbindelser i og 
uden for EU”. Der var uenighed om, hvorvidt nye medlemsstaters tiltrædelse fortsat skulle kræve 
enstemmig tilslutning fra alle nuværende medlemsstater. Der var en række synspunkter om, i 
hvilket omfang der skulle være fælles væbnede styrker. To medlemmer nævnte udsigten til irsk 
enhed i tilfælde af, at Nordirland stemmer for det i overensstemmelse med bestemmelserne i 
langfredagsaftalen og for, at EU skulle være forberedt på dette.
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”Værdier og rettigheder, retsstatsprincip, sikkerhed”

25. Forslag: Retsstatsprincippet, demokratiske værdier og 
europæisk identitet45

Mål: Systematisk opretholde retsstatsprincippet i alle medlemsstater, navnlig gennem:

Foranstaltninger:

1. Sikring af, at de værdier og principper, der 
er nedfældet i EU-traktaterne og i EU’s 
charter om grundlæggende rettigheder, er 
ubestridelige, uigenkaldelige og ufravigelige 
betingelser for medlemskab af og tiltrædelse 
af EU. EU’s værdier bør respekteres fuldt 
ud i alle medlemsstater, også for at de kan 
fungere som en international standard og 
øve en tiltrækningskraft gennem diplomatiet 
og dialog. Udvidelsen af EU bør ikke 
undergrave den gældende EU-ret for så vidt 
angår grundlæggende værdier og borgernes 
rettigheder46. 

2. Gøre europæiske værdier håndgribelige 
for EU-borgerne, navnlig gennem mere 
interaktiv og direkte inddragelse. Med 
henblik herpå bør unionsborgerskabet 
styrkes, f.eks. gennem en statut om 
unionsborgerskab, der giver borgerne 
specifikke rettigheder og friheder, 
samt en statut for europæiske 
grænseoverskridende sammenslutninger 
og nonprofitorganisationer. Europæiske 
værdier bør også nyde fremme 
gennem en ”indslusningspakke” 
indeholdende pædagogiske elementer 
og informationsmateriale til borgerne. 
Endvidere bør det europæiske offentlige 
rum, herunder audiovisuelle og online-
medier, udvikles yderligere gennem 
øget EU-investering, eksisterende EU-
mediecentre bør forbedres og de mere end 
500 lokale EU-forbindelseskontorer gives 
yderligere støtte; 47

3. EU’s charter om grundlæggende rettigheder 
bør gøres universelt gældende og 
håndhæveligt. Der bør endvidere holdes 
årlige konferencer om retsstatsprincippet 
(med udgangspunkt i Kommissionens 
rapport om samme) med delegationer 
fra alle medlemsstater bestående af 
tilfældigt udvalgte, forskelligartede 
borgere, embedsfolk, parlamentarikere, 
kommunalpolitikere, arbejdsmarkedsparter 
og repræsentanter for civilsamfundet. 
Organisationer, herunder civilsamfundet, 
der arbejder for at fremme 
retsstatsprincippet på gadeplan bør også 
få yderligere støtte48.

4. Anvendelsesområdet for 
konditionalitetsforordningen og andre 
retsstatsinstrumenter skal fungere effektivt 
og evalueres, og man skal overveje 
mulige udvidelser til nye områder, uanset 
deres relevans for EU-budgettet. Alle 
nødvendige retlige muligheder, herunder 
traktatændringer, bør overvejes til at straffe 
overtrædelser af retsstatsprincippet.49

5. Fremme af kursus- og medieprogrammer, 
der gør EU’s værdier til en del af 
integrationsprocessen for indvandrere 
og tilskynder til interaktion mellem 
indvandrere og EU-borgere, så førstnævnte 
integreres effektivt i EU’s samfund og der 
skabes bevidsthed blandt EU-borgerne om 
indvandringsrelaterede spørgsmål.50
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26. Forslag: Databeskyttelse51

Mål: Sikre en mere beskyttende og borgerorienteret databehandlingspolitik, navnlig gennem:

Foranstaltninger:

1. Fuldstændig gennemførelse af 
den eksisterende lovgivning om 
databeskyttelse og revision heraf 
med henblik på om nødvendigt at 
vurdere, om der skal indføres stærkere 
håndhævelsesmekanismer for enheder, 
der behandler personoplysninger, hvad der 
i øjeblikket i kraft af nærhedsprincippet 
henhører under uafhængige nationale 
databeskyttelsesmyndigheders 
kompetence. Sådanne enheder bør 
straffes strengere, end hvad der er tilfældet 
under den nuværende gennemførelse af 
forordningen, enten i forhold til deres årlige 
omsætning (op til 4 %) eller ved eventuelt 
forbud mod deres aktiviteter og blive 
underlagt årlig uafhængig revision;52 53

2. Give øget virkning til princippet om 
indbygget og standardindstillet 
databeskyttelse, f.eks. ved at evaluere 
og indføre letforståelige, kortfattede 
og brugervenlige harmoniserede 
samtykkeformularer til databehandling, som 
klart angiver skellet mellem nødvendigt 
eller ej. Brugerne skal have mulighed 
for at give og trække deres samtykke til 
databehandling tilbage på en let, hurtig og 
permanent måde; 54 55

3. Evaluering og indførelse af klarere og 
mere beskyttende regler om behandling 
af mindreåriges data, eventuelt i EU’s 
persondataforordning, herunder gennem 
oprettelse af en særlig kategori for 
følsomme mindreåriges oplysninger 
og harmonisering af tærsklen for 
alderssamtykke i EU’s medlemsstater. Selv 
om det bør henhøre under medlemsstaterne 
ansvarsområde at gennemføre hovedparten 
af reglerne om beskyttelse af privatlivets 
fred, herunder gennem yderligere 
investeringer og ressourcer på nationalt 
plan, bør EU også spille en større rolle, 
f.eks. ved at skabe EU-kompetencer inden 
for undervisning i medborgerkundskab 
vedrørende databeskyttelse.56

4. Bedre håndhævelse af kriterier for 
indtrædelse i de europæiske og nationale 
databeskyttelsesmyndigheder med hensyn 
til kvalifikationer og egnethed for at sikre 
deres medlemmer den højeste grad af 
uafhængighed.57 58
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27. Forslag: Medier, falske nyheder, desinformation, faktatjek, 
cybersikkerhed59

Mål: Bekæmpelse af desinformation ved yderligere at fremme mediernes uafhængighed og 
pluralisme samt mediekendskab, navnlig gennem:

Foranstaltninger:

1. Indførelse af lovgivning, der imødegår trusler 
mod mediernes uafhængighed gennem 
EU-dækkende minimumsstandarder, 
herunder en gennemgang af 
medieforretningsmodellen for at sikre 
integriteten og uafhængigheden af EU’s 
mediemarked.60

2. Streng håndhævelse af EU’s 
konkurrenceregler i mediesektoren for 
at forhindre store mediemonopoler og 
sikre mediepluralisme og uafhængighed 
af utilbørlig politisk, forretningsmæssig 
og/eller udenlandsk indblanding. Kyndig 
journalistik med etablerede høje etiske 
og selvregulerende standarder bør også 
fremmes.61

3. Oprettelse af et EU-organ med ansvar 
for at håndtere og bekæmpe målrettet 
desinformation og indblanding, øge 
situationsbevidstheden og styrke 
faktatjekkende organisationer samt 
uafhængige medier. ”Hotlines” og websteder 
såsom Europe Direct, hvor borgere og 
nationale medier kan anmode om og få 

faktatjekket information om EU-politikker og 
den politiske beslutningsproces, bør også 
støttes yderligere og fremmes mere aktivt; 
62 63

4. Fremme af borgernes mediekendskab og 
bevidsthed om desinformation og utilsigtet 
udbredelse af falske nyheder, herunder 
gennem obligatoriske skolemoduler. 
Medlemsstaterne bør også tilskyndes til 
at stille tilstrækkelige menneskelige og 
finansielle ressourcer til rådighed til dette 
formål; 64 

5. Onlineplatforme skal, med afsæt 
i eksisterende initiativer såsom 
adfærdskodeksen om desinformation og 
det europæiske observatorium for digitale 
medier (EDMO), pålægges at give klar 
information om de algoritmer, de anvender 
(det er op til brugerne at beslutte, om de 
ønsker at blive genstand for dem eller ej), og 
de risici for desinformation som brugerne 
udsættes for, samtidig med at den juridiske 
ret til ytringsfrihed og retten til privatlivets 
fred beskyttes.65 66

28. Forslag: Medier, falske nyheder, desinformation, faktatjek, 
cybersikkerhed (bis)

Mål: En stærkere rolle for EU i bekæmpelsen af cybersikkerhedstrusler, navnlig ved at:

Foranstaltninger:

1. Styrkelse af EU’s Agentur for Cybersikkerhed 
(ENISA) for yderligere at beskytte 
enkeltpersoner, organisationer og 
institutioner mod brud på cybersikkerheden 
og brugen af kunstig intelligens til kriminelle 
formål. Privatlivets fred og beskyttelse af 
personoplysninger bør samtidig garanteres; 
67 68

2. Styrkelse af koordineringen af de nationale 
cybersikkerhedsmyndigheder og en 
forstærket indsats for at sikre, at EU-regler 
gennemføres korrekt på nationalt plan.69 70
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29. Forslag: Bekæmpelse af forskelsbehandling, ligestilling og 
livskvalitet71

Mål: Træffe foranstaltninger til at harmonisere levevilkårene i hele EU og forbedre EU-borgernes 
socioøkonomiske livskvalitet, navnlig gennem:

Foranstaltninger:

1. Udvikling i samråd med eksperter og 
arbejdsmarkedet parter af gennemskuelige 
indikatorer for livskvalitet, herunder 
økonomiske, sociale og retsstatsmæssige 
kriterier, således at der kan fastlægges 
klare og realistiske tidsrammer for højnelse 
af sociale standarder og etablering af en 
fælleseuropæisk socioøkonomisk struktur, 
herunder gennem implementering af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder. 
Disse bør integreres i rammerne for 
økonomisk styring og i processen med det 
europæiske semester;72 73

2. Forhøjelse og befordring af direkte 
offentlige investeringer i uddannelse, 
sundhed, bolig, fysisk infrastruktur, 
ældrepleje og handicappede. Yderligere 
investeringer bør også sigte mod at sikre 
borgerne en passende balance mellem 
arbejdsliv og privatliv. Sådanne investeringer 
bør gennemføres på en fuldstændig 
gennemsigtig måde, så hele processen kan 
spores.74

3. Tilskyndelse til beskatning af store selskaber, 
bekæmpelse af adgangen til skattely og 
afskaffelse af deres eksistens i EU med 
henblik på at øge de offentlige investeringer 
på prioriterede områder såsom uddannelse 
(stipendier, Erasmus) og forskning. EU-
dækkende bekæmpelse af skatteunddragelse 
bør også være en måde til at rejse midler til 
offentligt finansierede initiativer;75 76

4. Der skal opstilles EU-dækkende kriterier 
for bekæmpelse af forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet og private virksomheder 
skal anspores til at ansætte personer, der 
normalt er mest udsat for forskelsbehandling 
(f.eks. unge, ældre, kvinder, mindretal), 
herunder gennem tilskud og, som et 
sekundært skridt, midlertidige kvoter. 
Arbejdsmarkedets parter bør inddrages tæt i 
denne henseende. Forskelsbehandling uden 
for arbejdsmarkedet bør også forebygges 
ved lov, og lighed nyde fremme.77

5. Der skal tilsikres og formidles let adgang til 
økonomisk overkommelige daginstitutioner, 
både i offentligt og privat regi, og gratis 
børnepleje til personer, der har brug for det.78 
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30. Forslag: Dyrs rettigheder, landbrug79

Mål: Træffe afgørende foranstaltninger for at fremme og sikre et mere økologisk og 
klimaorienteret landbrug, navnlig gennem:

Foranstaltninger:

1. Fastsættelse af detaljerede, målbare 
og tidsbundne minimumskriterier for 
beskyttelse af dyr på landbrugsbedrifter 
med henblik på at sikre højere standarder 
for dyrevelfærd i overensstemmelse 
med indførelsen af bæredygtighedsmål 
og på grundlag af en integreret 
fødevaresystemtilgang.80 81

2. Indførelse af bøder for negative eksterne 
virkninger af landbrugsaktiviteter (f.eks. 
drivhusgasemissioner, anvendelse af 
pesticider, overforbrug af vand, transport 
over lange afstande osv.) baseret på 

deres miljøpåvirkning. Landbrugsvarer, der 
importeres til EU, bør også vurderes på dette 
grundlag, herunder via toldsatser, som et 
middel til at fjerne enhver konkurrencefordel, 
der skyldes lavere miljøstandarder.82

3. Reduktion af støtten til masseproduktion 
i landbruget, i det omfang det ikke 
bidrager til en bæredygtig omstilling, og 
omdirigering af disse ressourcer til støtte 
for et miljømæssigt bæredygtigt landbrug, 
samtidig med at der sikres fødevarer til en 
overkommelig pris.83 84
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”Digital omstilling”

Europa skal blive førende i verden og standardsætter inden for digital omstilling og udstikke kursen 
for en EU-tilgang til opbygning et etisk, menneskecentreret, gennemsigtigt og sikkert digitalt 
samfund på. Unionen er nødt til at være ambitiøst i sin tilgang og fuldt ud udnytte de muligheder, 
digitaliseringen giver, samtidig med at de risici og udfordringer, som digitaliseringen medfører, 
håndteres. Digitaliseringen berører og skal tages i betragtning på alle områder af vores samfund. 
Der blev i denne forbindelse henvist til den europæiske erklæring om digitale rettigheder og 
principper for det digitale årti, og der blev fremsat forslag om at overveje et eventuelt fremtidigt 
charter om digitale rettigheder.

Den russiske aggression mod Ukraine har tjent til at understrege mange af de punkter, der 
behandles i forslagene, såsom behovet for digital suverænitet, øget fokus på cyberforsvar 
og beskyttelse mod desinformation. Det har også gjort det klart, at væbnede konflikter i dag 
har konsekvenser på det digitale område, hvilket rejser nye spørgsmål såsom de langsigtede 
konsekvenser af beslaglæggelsen af personoplysninger og den ulovlige brug af disse data i 
fremtiden.

31. Forslag: Adgang til digital infrastruktur85

Mål: Lige internetadgang er en grundlæggende ret for alle EU-borgere. Vi foreslår, at alle i Europa 
skal have ret til at kunne tilgå internettet og digitale tjenester, og at EU’s digitale infrastruktur bør 
være selvstændig, hvilket skal ske via:

Foranstaltninger:

1. Investering i velfungerende og innovative 
europæiske digitale infrastrukturer (herunder 
udvikling af 5G og 6G i Europa); (ECP1-anb. 
40 og 47, nederlandske borgerpanel 1)

2. Sikring af hurtig, økonomisk overkommelig, 
sikker og stabil internetadgang overalt i EU, 
herunder til roaming, med som prioritet at 
bringe internetforbindelse til ”hvide zoner”, 
landdistrikter og fjerntliggende, perifere 
regioner for at tackle den digitale kløft 
mellem og inden for medlemsstaterne og 
sikre, at ingen bliver ladt i stikken; (ECP1-
anb. 17, 47 og nederlandske borgerpanel 1)

3.  Stille digital og elektrisk infrastruktur til 
rådighed i offentlige og private rum for at 
muliggøre brug af elektriske og selvkørende 
køretøjer; (drøftelse i arbejdsgruppen)86

4. Foranstaltninger til at sikre fair og 
åben konkurrence og forhindre 

monopoler, fastlåsning af leverandører, 
datakoncentration og afhængighed af 
tredjelande i forbindelse med infrastruktur 
og tjenesteydelser og forbedring af 
markederne set ud fra forbrugernes 
synspunkt; (ECP1-anb.

5. Opprioritering af børn, familier, ældre og 
sårbare grupper for så vidt angår adgang til 
internet og hardware, navnlig med henblik 
på adgang til undervisning, offentlige 
tjenesteydelser og sundhed; (ECP1-anb. 17 
og debat i arbejdsgruppen)

6. Forbedring af den digitale adgang til og 
tilgængeligheden af vigtige offentlige 
og private tjenester for borgere og 
virksomheder, f.eks. i forbindelse med 
administrative procedurer, og inklusiv 
adgang og støtte, f.eks. gennem helpdesks 
i forbindelse med disse tjenester; 
(arbejdsgruppen, MDP)
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7. Harmonisering af kvalitetsbetonede 
digitale standarder og forbedring 
af sikker datamobilitet for at lette 
grænseoverskridende interoperabilitet; 
(arbejdsgruppen, MDP)

8. Inddragelse af de miljømæssige virkninger 
af digital infrastruktur og digitalisering med 
henblik på at gøre den digitale omstilling 
bæredygtig og stræbe efter et grønt digitalt 
samfund (debat i arbejdsgruppen, MDP).

32. Forslag: Digitale færdigheder der giver borgerne 
selvbestemmelse87

Mål: Vi foreslår, at EU sikrer, at alle EU-borgere kan drage fordel af digitaliseringen ved at give 
dem de nødvendige digitale færdigheder og muligheder via: 

Foranstaltninger:

1. Sikre adgang til formel og ikkeformel 
uddannelse i digitale færdigheder 
og færdigheder, herunder i skolernes 
læseplaner, i alle faser af livet ved at bygge 
på eksisterende initiativer på europæisk 
plan med særligt fokus på inklusion af 
sårbare grupper og ældre, fremme børns 
digitale færdigheder på en måde, der er 
forenelig med sund opvækst, og tackle 
digitale uligheder, herunder den digitale kløft 
mellem kønnene; (ECP1 anb. 8, italienske 
borgerpanel 5.2, arbejdsgruppen)

2. Sikre en uskadelig anvendelse af internettet 
ved at tilskynde medlemsstaterne 
til at gennemføre læring i digitale 
færdigheder for alle aldersgrupper med 
standardprogrammer og læseplaner, der 
er fastsat på EU- plan, f.eks. vedrørende 
internettets risici og muligheder, brugernes 
onlinerettigheder og netikette; (ECP1 anb. 
47, arbejdsgruppen)

3. Træffe alle de nødvendige foranstaltninger 
for at sikre, at digitaliseringen af samfundet 
ikke udelukker ældre mennesker, og at 
teknologien er tilgængelig for dem ved at 
fremme programmer og initiativer, f.eks. 
i form af klasser, der er skræddersyet til 

deres behov. Samtidig bør det sikres, at 
væsentlige tjenesteydelser også kan tilgås 
personligt og ved hjælp af ikke-digitale 
midler; (ECP1-anb. 34 og 47)

4. Indførelse af en EU-certificering vedrørende 
digitale færdigheder i skolerne, som 
vil forberede unge på det fremtidige 
arbejdsmarked; (ECP1 anb.8)

5. Udvikling af specifikke læringsinitiativer 
koordineret på EU-plan med henblik 
på omskoling og opkvalificering af 
arbejdstagere, så de kan forblive 
konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet, 
idet der især tages hensyn til de 
kompetencer og færdigheder, der er behov 
for i små og mellemstore virksomheder, og 
for at uddanne IT-eksperter; (ECP1-anb. 8, 
arbejdsgruppen)

6. Bevidstgørelse om eksisterende digitale 
platforme, der forbinder mennesker med 
arbejdsgivere og hjælper med at finde job i 
EU, f.eks. Eures; (ECP1 anb. 8)

7. Øgede investeringer og bestræbelser på at 
fremme digitaliseringen af læring, herunder 
videregående uddannelser. (Arbejdsgruppen, 
MDP)
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33. Forslag: Et sikkert og pålideligt digitalt samfund — 
cybersikkerhed og desinformation88

Mål: Vi foreslår, at EU for at have et sikkert, modstandsdygtigt og pålideligt digitalt samfund 
bør drage omsorg for en effektiv og hurtig gennemførelse af eksisterende lovgivning og 
skal have flere beføjelser til at forbedre cybersikkerheden, træde op mod ulovligt indhold og 
cyberkriminalitet, imødegå og overvinde cybertrusler fra ikkestatslige aktører og autoritære 
stater og tackle desinformation via:

Foranstaltninger:

1. Styrkelse af Europols/Det Europæiske 
Center til Bekæmpelse af Cyberkriminalitets 
kapaciteter for så vidt angår finansielle og 
menneskelige ressourcer for at muliggøre 
en mere proaktiv tilgang til bekæmpelse af 
cyberkriminalitet og opbygning af fælles 
europæiske cyberforsvarsformåen mod 
omfattende angreb, herunder via forbedret 
samarbejde; (ECP1-anb. 39, litauiske 
borgerpanel 2.6, nederlandske borgerpanel 
1, arbejdsgruppen)

2. Træffe de nødvendige foranstaltninger 
til at forberede sig på og hurtigt komme 
på fode igen efter omfattende angreb 
og systemafbrydelser, f.eks. ved at sikre 
eksistensen af robust infrastruktur og 
alternative kommunikationskanaler; 
(arbejdsgruppen) 

3. Sikring af lignende sanktioner og hurtig og 
effektiv håndhævelse i medlemsstaterne 
i tilfælde af cyberkriminalitet gennem 
bedre koordinering af lokale, regionale 
og nationale cybersikkerhedscentre og 
-myndigheder; (ECP1 anb. 39)

4. Styrkelse af digitale færdigheder og 
kritisk tænkning som et middel til at 

bekæmpe desinformation, onlinetrusler 
og hadefuld tale samt mørke mønstre og 
præferencepriser; (arbejdsgruppen)

5. Bekæmpelse af desinformation ved 
hjælp af lovgivning og retningslinjer 
for onlineplatforme og sociale medie-
virksomheder med henblik på at 
håndtere sårbarhed og gennemføre 
gennemsigtighedsforanstaltninger, f.eks. 
AI-baserede algoritmer der kan fremhæve 
troværdigheden af oplysninger på sociale 
medier og nye medier og give brugeren 
kilder til faktatjekket information. Når 
der anvendes algoritmer, bør mennesker 
fortsat have den endelige kontrol over 
beslutningsprocesserne; (ECP1-anb. 46 og 
arbejdsgruppen)

6. Støtte til digitale platforme der sikrer 
mediepluralisme og stiller ressourcer 
og initiativer til rådighed til at vurdere 
pålideligheden og upartiskheden af 
oplysninger fra traditionelle medier (f.eks. 
tv, trykt presse, radio) og andre medier 
under fuld overholdelse af princippet om 
mediefrihed og som forsyner borgerne med 
oplysninger om nyhedernes kvalitet. (ECP1 
anb. 46)
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34. Forslag: Et sikkert og pålideligt digitalt samfund – 
databeskyttelse89

Mål: Vi slår til lyd for den enkeltes datasuverænitet, bedre bevidsthed om og mere effektiv 
gennemførelse og håndhævelse af de eksisterende databeskyttelsesregler for at forbedre den 
personlige kontrol med egne data og begrænse misbrug af data via: 

Foranstaltninger:

1. Gøre bedre rede for 
databeskyttelsesreglerne, øge 
gennemsigtigheden og forbedre 
kommunikationen ved at udarbejde 
vejledning i tekster om informeret samtykke, 
der anvender et enkelt og klart sprog, er 
forståelige for alle, herunder mere visuelle 
metoder til at give samtykke til brug af data, 
ledsaget af en oplysningskampagne og 
sikring af de nødvendige færdigheder for 
dem, der behandler data, og rådgive dem, 
der har brug for hjælp; (ECP1-anb. 42, 45 og 
nederlandske borgerpanel 2)

2. Sikre, at det nugældende forbud mod 
standardsamtykke om videreanvendelse 
eller videresalg af data anvendes; (ECP1 
anb. 42)

3. Sikre, at der følges op på 
brugeranmodninger om permanent sletning 
af data inden for specifikke frister; (ECP1 
anb. 42)

4. Give klare og så kortfattede oplysninger 
som muligt til brugerne om, hvordan og af 
hvem data vil blive anvendt; (ECP1 anb. 42)

5. Sikring af at ikke-europæiske 
virksomheder overholder de europæiske 
databeskyttelsesregler; (ECP1 anb. 43 og 
42)

6. Tilskyndelse til et certificeringssystem 
på EU-plan, der afspejler overholdelse 
af GDPR på en tilgængelig, klar og 
enkel måde, og er synligt på websteder 
og platforme og bør udstedes af en 
uafhængig certificeringsekspert på 
europæisk plan. Det bør ikke skabe 
uforholdsmæssigt store byrder for små og 
mellemstore virksomheder; (ECP1-anb. 44, 
arbejdsgruppen)

7. Sikre, at borgerne effektivt og hurtigt får 
hjælp, når de støder på problemer med 
fravalg eller tilbagekaldelse af samtykke. 
Med henblik herpå bør der fastlægges en 
bedre definition af indgribende adfærd, 
og der bør udvikles retningslinjer og 
mekanismer for opt-out og tilbagekaldelse 
af data og for at identificere og sanktionere 
svindlere på europæisk plan; (ECP1 anb. 43 
og arbejdsgruppen)

8. Fastsætte sanktioner, herunder bødestraf 
der står i forhold til virksomhedernes 
omsætning og begrænsninger i 
virksomhedernes drift, f.eks. ved at indføre 
midlertidige eller endelige forbud mod 
uønsket databehandling og understøtte 
håndhævelsesindsatsen af Den Europæiske 
Tilsynsførende for Databeskyttelse og de 
nationale agenturer. (ECP1-anb. 42, 43 og 
arbejdsgruppen)
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35. Forslag: Digital innovation for at styrke den sociale og 
bæredygtige økonomi90

Mål: Vi foreslår, at EU fremmer digitaliseringsforanstaltninger, der styrker økonomien og det indre 
marked på en retfærdig og bæredygtig måde, øger den europæiske konkurrenceevne inden for 
teknologi og innovation, styrker det digitale indre marked for virksomheder af alle størrelser og 
gør Europa førende i verden inden for digital omstilling og menneskecentreret digitalisering via: 

Foranstaltninger:

1. Indførelse eller skærpelse af lovgivning, 
der regulerer (menneskecentreret) 
”intelligent arbejde”, idet der tages hensyn til 
indvirkningen på arbejdstagernes fysiske og 
mentale sundhed, f.eks. ved at sikre retten 
til at være offline. En ”menneskecentreret” 
tilgang bør omfatte princippet om 
”menneskelig kontrol”; (ECP1-anb. 7 og 
drøftelse i arbejdsgruppen)91 

2. EU-lovgivning, der tilskynder virksomheder 
til at være socialt ansvarlige og til at bevare 
”intelligente job” af høj kvalitet i Europa 
og dermed undgå udflytning af sådanne 
jobs til lande med lavere omkostninger. 
Incitamenter kan være finansielle og/eller 
omdømmemæssige og bør tage hensyn til 
internationalt anerkendte miljømæssige, 
sociale og ledelsesmæssige (ESG) kriterier. 
Med henblik herpå bør EU nedsætte en 
arbejdsgruppe bestående af eksperter fra 
alle relevante interessenter for at undersøge 
og styrke denne regulering; (ECP1 anb.7)

3. Sikring af menneskeligt tilsyn med 
beslutningsprocesser, der involverer 
kunstig intelligens på arbejdspladsen, 
og gennemskuelighed hvad angår de 
anvendte algoritmer; hensyntagen til de 
negative virkninger af ubegrænset digital 
overvågning på arbejdspladsen; information 
og høring af arbejdstagerne forud for 
indførelsen af digitale teknologier, der 
påvirker arbejdsvilkårene; sikre, at nye 
former for arbejde, såsom platformsarbejde, 
respekterer arbejdstagerrettigheder og 
at der består passende arbejdsvilkår; 
(arbejdsgruppen) 

4. Tage initiativ til at hjælpe med at 
støtte fjernarbejde, f.eks. kontorlokaler 
med adgang til en pålidelig, hurtig 

internetforbindelse og digital uddannelse, 
og fremskaffe ressourcer til ergonomisk 
udstyr til hjemmekontorer; (ECP1-anb. 17, 
arbejdsgruppen) 

5. Indførelse af en offentligt tilgængelig 
digital resultattavle med udformning 
af et rangordningssystem, som viser 
og sammenligner det nuværende 
digitaliseringsniveau for EU’s virksomheder; 
(tyske borgerpanel)

6. Opnå en stærk og konkurrencedygtig 
digital økonomi og udbrede fordelene ved 
digital omstilling ligeligt i hele Europa ved 
at fokusere på teknologi og innovation 
som drivkræfter for vækst, ved at fremme 
transformativ forskning i verdensklasse og 
skabe plads til innovationsøkosystemer i 
alle regioner ved at forbedre SMV’ers og 
nystartede virksomheders driftsmiljø og 
lige adgang til finansiering og ved at fjerne 
juridiske eller andre byrder, der hindrer 
grænseoverskridende aktiviteter (italienske 
borgerpanel 1.3, AG-debat og MDP). 

7. Opbygning af en datainfrastruktur baseret 
på europæiske værdier; gennemføre 
principperne om ”digital først” og ”kun én 
gang” og lette digital og sikker adgang 
til data for innovation og erhvervsliv; 
tilskyndelse til digitalisering af offentlige 
tjenester; (arbejdsgruppen og MDP)

8. Fuld udnyttelse af potentialet for pålidelig 
og ansvarlig brug af kunstig intelligens, og 
for blockchainteknologi og cloudtjenester, 
fastsættelse af sikkerhedsforanstaltninger 
og standarder, der sikrer gennemsigtighed, 
interoperabilitet, skaber tillid, øger 
brugervenligheden og undgår 
diskriminerende eller partiske algoritmer; 
(arbejdsgruppen og MDP) 
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9. Fremme af open source-software og 
anvendelse heraf inden for uddannelse og fri 
adgang til offentligt finansieret forskning og 
software; (arbejdsgruppen og MDP)

10. Indførelse af en fælles europæisk digital 
identitet for at lette grænseoverskridende 
digitale transaktioner og tjenester med en 
ramme af EU-standarder og -retningslinjer, 
der giver de nødvendige garantier; 
(arbejdsgruppen og MDP)

11. Vurdering af gennemførligheden af 
digitalisering af produktinformation til 
forbrugs- og ernæringsprodukter gennem en 
standardiseret europæisk app, som vil give 
mulighed for mere brugervenlig adgang og 
give yderligere oplysninger om produkter og 
produktionskæde. (ECP1 anb. 16)
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”Europæisk demokrati”

36. Borgeroplysning, deltagelse og ungdom 

Mål: Øge borgernes deltagelse og unges inddragelse i demokratiet på EU-plan for at udvikle en 
”fuld medborgeroplevelse” for europæerne, sikre, at deres stemme også bliver hørt mellem valg, 
og at deltagelsen er effektiv. Derfor bør den mest hensigtsmæssige form for deltagelse overvejes 
for hvert emne, f.eks. ved at:

1. Forbedre effektiviteten af eksisterende og 
udvikle nye mekanismer for borgerdeltagelse 
i overensstemmelse med gældende EU-ret 
gennem bedre oplysning om dem. Ideelt 
set bør alle oplysninger om deltagelsesfora 
samles92 på et integreret officielt websted 
med forskellige funktioner93. Der bør udvikles 
en mekanisme til overvågning af politiske og 
lovgivningsmæssige initiativer, der er opstået 
som følge af deltagelsesdemokratiske 
processer94. Deltagelsesmekanismerne bør 
være inkluderende og bør kunne nå ud til 
et mangfoldigt publikum. Der bør lægges 
vægt på indhold, emner og ordstyrernes 
færdigheder. Mekanismerne bør omfatte en 
analyse af, hvordan de drøftede politikker 
indvirker på bl.a. kvinder og sårbare 
personer95.

2. Øge hyppigheden af online- og offline-
interaktioner mellem EU-institutionerne 
og borgerne gennem forskellige former 
for interaktion for at sikre, at borgerne kan 
deltage i EU’s politiske beslutningsproces 
for at give udtryk for deres holdninger og få 
feedback, og udarbejde et charter for EU-
tjenestemænd om borgerdeltagelse.96

3. Tilbyde en brugervenlig digital platform, hvor 
borgerne, og navnlig de unge, kan udveksle 
idéer, stille spørgsmål til repræsentanterne 
for EU-institutionerne og give udtryk for 
deres synspunkter om vigtige EU-spørgsmål 
og lovgivningsforslag. Platformen bør også 
give mulighed for onlinevalgafstemninger.97

4. Forbedre og strømline eksisterende 
mekanismer på europæisk, nationalt og 
lokalt plan for at gøre dem mere sikre, 
tilgængelige, synlige og inklusive.98

5. Inddrage det organiserede civilsamfund 
og regionale og lokale myndigheder 
og eksisterende strukturer såsom Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg (EØSU) og Regionsudvalget (RU)99 i 
borgerdeltagelsesprocessen100. 

6. Skabe et system af lokale EU-formidlere 
som et middel til at mindske afstanden 
mellem EU-institutionerne og de europæiske 
borgere101. 

7. Afholde borgerforsamlinger med jævne 
mellemrum på grundlag af juridisk 
bindende EU-lovgivning. Deltagerne skal 
udvælges tilfældigt med kriterier for 
repræsentativitet, og der bør tilskyndes 
til deltagelse. Der vil efter behov stilles 
ekspertbistand til rådighed, således 
at forsamlingsmedlemmerne har 
tilstrækkelige oplysninger til at kunne 
forhandle. Hvis institutionerne ikke tager 
hensyn til resultaterne, bør dette begrundes 
behørigt.102 Deltagelse og forudgående 
inddragelse af borgerne og civilsamfundet 
er et vigtigt grundlag for, at de valgte 
repræsentanter kan træffe politiske 
beslutninger. EU bygger på repræsentativt 
demokrati: Ved valg til Europa-Parlamentet 
giver borgerne deres repræsentanter et 
klart mandat og udtrykker sig indirekte om 
EU’s politikker.103

8. Yde øget strukturel støtte, økonomisk og 
på anden måde, til civilsamfundet, navnlig 
til de unge civilsamfund, og støtte lokale 
myndigheder i forbindelse med oprettelsen 
af lokale ungdomsråd.104  Dette kan opnås 
gennem en specifik søjle i den europæiske 
handlingsplan for demokrati med henblik 
på inddragelse af civilsamfundet og 
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arbejdsmarkedets parter og en særlig 
civilsamfundsstrategi.105

9. Indføre et ”ungdomstjek” af lovgivningen, 
herunder både en konsekvensanalyse og 
en høringsmekanisme med repræsentanter 
for unge, når lovgivningen anses for at have 
indvirkning på unge.106

10. Styrke samarbejdet mellem EU’s lovgivere 
og civilsamfundsorganisationer for 
at udnytte forbindelsen mellem de 
beslutningstagere og borgere, som 
civilsamfundsorganisationer udgør.107 

11. Opsummere elementer af borgernes 
deltagelse i et EU-charter for inddragelse af 
borgerne i EU-anliggender.

37. Forslag: Borgeroplysning, deltagelse og ungdom (bis)

Formål: Gøre Den Europæiske Union mere forståelig og tilgængelig og styrke108 en fælles 
europæisk identitet, navnlig ved at:

1. Sikre et minimumsuddannelsesniveau 
om EU og navnlig de demokratiske 
processer, herunder den europæiske 
integrations historie og unionsborgerskabet. 
Mennesker i alle aldre bør kunne drage 
fordel af sådanne programmer, som bør 
udformes på en inddragende måde, der 
tager hensyn til alder, f.eks. gennem 
udvikling af specifikke programmer og 
undervisningsmateriale til børn og skoler109 
og civilsamfundsorganisationer, der er 
aktive inden for ikke-formel uddannelse.110 

2. Gøre pålidelige oplysninger om EU let 
tilgængelige på en inklusiv måde for alle 
borgere. EU-institutionerne bør anvende 
et mere tilgængeligt sprog og undgå 
at bruge bureaukratiske udtryk i deres 
kommunikation, samtidig med at kvaliteten 
af og ekspertisen i de givne oplysninger 
opretholdes, og oplysningerne tilpasses 
til forskellige kommunikationskanaler og 
publikumsprofiler.111 Det bør f.eks. overvejes 
at oprette en mobilapplikation, hvor 
oplysninger om EU-politikker præsenteres 
i et klart sprog.112 Der bør gøres en særlig 
indsats for at nå ud til unge gennem 
digitale medier, ungdomsbevægelser og 
forskellige ”ambassadører” (organisationer 
og enkeltpersoner), der forklarer113 EU-
projektet.114 

3. I højere grad at gøre brug af kunstig 
intelligens og oversættelsesteknologier 
for at omgå115 sprogbarrierer116 og sikre 
tilgængeligheden og anvendeligheden af 

alle digitale værktøjer for personer med 
handicap.117

4. Forsvare og støtte frie, pluralistiske 
og uafhængige medier og tilskynde 
medieforetagender, herunder offentlige 
radio- og tv-selskaber og offentlige 
nyhedsbureauer samt europæiske medier, 
til at dække europæiske anliggender mere 
regelmæssigt, samtidig med at deres 
frihed og uafhængighed respekteres, for at 
sikre en jævn og omfattende dækning på 
tværs af EU’s medlemsstater.118 Intensivere 
bekæmpelsen af desinformation og 
udenlandsk indblanding og sikring af 
beskyttelsen af journalister.119 

5. Bringe Europa tættere på borgerne ved 
at forbedre120 kontaktpunkter og særlige 
knudepunkter eller ”Europahuse” på lokalt 
plan for at stille ressourcer, information og 
rådgivning om EU-spørgsmål til rådighed for 
borgerne samt lytte til deres bekymringer og 
deltage i drøftelser med sammenslutninger 
for at bidrage til at udbrede borgernes 
synspunkter på europæisk plan.121 

6. Tage yderligere skridt til at styrke den 
fælles identitet blandt europæerne, 
f.eks. gennem en EU-fond til støtte for 
online- og offlineinteraktioner (dvs. 
udvekslingsprogrammer, paneler og 
møder) af både kort og længere varighed 
mellem EU-borgere, skabe fælles 
sportsbegivenheder og -hold eller gøre 
Europadagen (den 9. maj) til yderligere122 en 
europæisk helligdag for alle EU-borgere.123 
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38. Forslag: Demokrati og valg

Mål: Styrke det europæiske demokrati ved at styrke dets grundlag, øge deltagelsen i valg til 
Europa-Parlamentet, fremme en tværnational debat om europæiske spørgsmål og sikre en stærk 
forbindelse mellem borgerne og deres valgte repræsentanter, navnlig ved at:

X  Repræsentanter for Kommissionen forklarede, at dette bør gennemføres efter en overgangsperiode for ikke at haste tingene igennem
XI  EP’s holdning: Spitzenkandidaten for det europæiske politiske parti, der har opnået den største andel af stemmerne ved valget til 

Europa-Parlamentet, og som kan støttes af et flertal af Europa-Parlamentets medlemmer, vælges til formand for Europa-Kommissionen. 
Hvis der ikke kan opnås flertal i koalitionen, bør opgaven tildeles den næste Spitzenkandidat. Med henblik herpå kan de europæiske 
politiske partier indstille kandidater til posten som formand for Kommissionen. Paulo Rangel: For at styrke Spitzenkandidatprocessen 
bør Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds opgaver ændres, og dette indebærer en traktatændring: Europa-Parlamentet foreslår 
en formand for Kommissionen, og Rådet godkender vedkommende. MDP (Endelig Kantarrapport: ”En gruppe af bidrag drøfter valget af 
formanden for Kommissionen og udnævnelsen af kommissærer, herunder Spitzenkandidatsystemet”. EYE, s. 23: Kandidaterne til posten 
som formand for Kommissionen bør ikke vælges i forhandlinger bag lukkede døre mellem de vindende parter. Vi bør styrke det såkaldte 
”Spitzenkandidatsystem”, hvor hvert parti inden valgkampen bekendtgør, hvem de ønsker som formand for Kommissionen, hvis dette 
parti opnår flertal. Ved at deltage aktivt i valgkampagnen og interagere direkte med borgerne kan den kommende formand knytte tættere 
bånd til den europæiske befolkning”, og diskussion i arbejdsgruppen

XII  Rådet mener ikke, at dette forslag er baseret på en anbefaling fra borgerne. Det er derfor ikke i overensstemmelse med den aftalte 
metode. Se også borgerkomponentens holdning, der er udtrykt på s. 40.

1. Sikre beskyttelsen af de EU-værdier, 
der er fastsat i traktaterne, herunder 
retsstatsprincippet og en stærk social 
model124, som er kernen i det europæiske 
demokrati. Den Europæiske Union bør i sine 
forbindelser med lande uden for EU først 
og fremmest styrke fælles demokratiske 
værdier inden for sine grænser. Først 
derefter kan Den Europæiske Union være 
ambassadør for vores demokratiske model i 
lande, der er rede og villige til at gennemføre 
den via diplomati og dialog.125 

2. Udarbejde en EU-dækkende 
folkeafstemning, der skal udløses af Europa-
Parlamentet, i ekstraordinære tilfælde om 
spørgsmål, der er særligt vigtige for alle 
europæiske borgere.126

3. Ændre EU’s valglov for at harmonisere 
valgbetingelserne (valgalder, valgdato, 
krav til valgdistrikter, kandidater, politiske 
partier og finansieringen heraf) for valget 
til Europa-Parlamentet samt bevæge sig i 
retning af at stemme på EU-dækkende lister 
eller ”tværnationale lister”X med kandidater 
fra flere medlemsstater, samtidig med at 
der tages hensyn127 til de synspunkter, der 
er givet udtryk for blandt borgerne i alle EU’s 
medlemsstater om dette spørgsmål128.

 J Nogle af Europa-Parlamentets 
medlemmer bør vælges fra en fælles 
EU-liste, mens resten vælges inden for 
medlemsstaterne.129

 J Denne reform bør også sigte mod at 
lette digitale afstemningsmuligheder130 
og sikre effektive stemmerettigheder for 
personer med handicap.131

4. Styrke forbindelserne mellem borgerne 
og deres valgte repræsentanter under 
hensyntagen til særlige nationale forhold og 
borgernes ønske om at være tættere på dem 
og have en følelse af, at deres bekymringer 
fører til en specifik indsats fra de valgte 
repræsentanter i Europa-Parlamentet og 
i de nationale parlamenter.132 Dette er et 
universelt spørgsmål, og mennesker i alle 
aldre bør inddrages.133

 J De europæiske borgere bør have større 
indflydelse på, hvem der vælges til 
formand for Kommissionen. Dette kan 
enten opnås ved hjælp af direkte valg af 
formanden for Kommissionen134 eller ved 
hjælp af et SpitzenkandidatsystemXI.

 J Europa-Parlamentet bør have ret til at 
tage lovgivningsinitiativer med henblik på 
at foreslå135 de emner, der skal drøftes, 
og efterfølgende vedtage de nødvendige 
tekster for at følge op på de henstillinger, 
der kommer ud af drøftelserne136.

 J Europa-Parlamentet bør træffe afgørelse 
om EU’s budget, da det er parlamenternes 
ret på nationalt planXII 137.
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 J Politiske partier, 
civilsamfundsorganisationer og 
fagforeninger bør være mere livlige og 
tilgængelige, så borgerne i højere grad 
kan inddrages og engagere sig i det 
europæiske demokrati.138 Dette vil også 
bidrage til at stimulere inddragelsen 
af EU-emner i offentlige debatter via 
politiske partier, det organiserede 

civilsamfund og arbejdsmarkedets 
parter, ikke kun i forbindelse med valg til 
Europa-Parlamentet, men også forud for 
nationale, regionale og lokale valg.139  
Demokratiet er indarbejdet i 
institutionerne og i samfundet som 
helhed, herunder på arbejdspladsen, 
gennem arbejdsmarkedsparternes 
rolle.140
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39. Forslag: EU’s beslutningsprocedure 

Mål: Forbedre EU’s beslutningsproces for at sikre EU’s handleevne, samtidig med at der tages 
hensyn til alle medlemsstaters interesser og sikres en gennemsigtig og forståelig proces for 
borgerne, navnlig ved at:

1. Revurdere beslutnings- og 
afstemningsreglerne i EU-institutionerne 
med fokus på spørgsmålet om 
enstemmighed, hvilket gør det meget 
vanskeligt at nå til enighed, samtidig med 
at der sikres en retfærdig beregning af 
stemmevægtene, således at små landes 
interesser beskyttes.141

 J Alle spørgsmål, der træffes afgørelse 
om ved enstemmighed, bør afgøres ved 
kvalificeret flertal. De eneste undtagelser 
bør være optagelse af nye medlemmer af 
EU og ændringer af EU’s grundlæggende 
principper som fastsat i artikel 2 i TEU 
og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.142

2. Sikre gennemsigtighed i 
beslutningstagningen ved at give 
uafhængige borgerobservatører mulighed 
for nøje at følge beslutningsprocessen, 
sikre ret til mere aktindsigt143 og på dette 
grundlag udvikle stærkere forbindelser 
og en styrket dialog mellem borgerne og 
EU-institutionerne144.

 J EU er nødt til at forbedre 
gennemsigtigheden i sin 
beslutningsproces og sine institutioner. 
bør møderne i Rådet og Europa-
Parlamentet, herunder dets afstemninger, 
transmitteres online på samme 
måde. Dette vil gøre det muligt for 
interesserede borgere at følge EU’s 
politiske beslutningsproces og holde 
politikere og politiske beslutningstagere 
ansvarlige.145 Europa-Parlamentets 
undersøgelsesbeføjelse bør styrkes146.

 J EU’s beslutningsproces bør 
videreudvikles, så nationale, regionale og 
lokale repræsentanter, arbejdsmarkedets 
parter og det organiserede 
civilsamfund inddrages mere147. Det 
interparlamentariske samarbejde og 
den interparlamentariske dialog bør 

styrkes. Europa-Parlamentet bør også 
inddrage de nationale parlamenter 
mere i lovgivningsproceduren, f.eks. 
ved at invitere dem til at deltage i 
høringer.148 Desuden bidrager en bedre 
inddragelse af det subnationale niveau og 
Regionsudvalget til i højere grad at tage 
hensyn til de erfaringer, der er gjort med 
gennemførelsen af EU-retten.149

3. Overveje at ændre navnene på EU-
institutionerne for at præcisere deres 
funktioner og respektive rolle i EU’s 
beslutningsproces for borgerne150.

 J EU’s beslutningsproces bør baseres på 
en klarere og mere forståelig struktur, 
som ligner de nationale systemer151, 
og som udtrykkeligt afspejler 
kompetencefordelingen mellem EU-
institutionerne og medlemsstaterne.152

 J kunne Rådet for Den Europæiske 
Union hedde EU’s Senat, og Europa-
Kommissionen kunne hedde EU’s 
eksekutivkommission153.

4. Styrke Den Europæiske Unions 
leveringskapacitet på vigtige områder154.

5. Sikre passende civile og sociale 
dialogmekanismer og -processer på alle 
trin i EU’s beslutningsproces, lige fra 
konsekvensanalyser til udformning og 
gennemførelse af politikker155.

6. Reformere den måde, som Den Europæiske 
Union fungerer på, ved i højere grad at 
inddrage arbejdsmarkedets parter og 
det organiserede civilsamfund. Styrke de 
eksisterende strukturer for bedre at afspejle 
EU-borgernes behov og forventninger i 
beslutningsprocessen i betragtning af deres 
betydning for det demokratiske liv i Europa. 
Inden for disse rammer styrke EØSU’s 
institutionelle rolle og styrke dets rolle som 
formidler og garant for aktiviteter inden for 
deltagelsesdemokrati såsom struktureret 
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dialog med civilsamfundsorganisationer 
og borgerpaneler. Et livligt samfund er 
afgørende for Den Europæiske Unions 
demokratiske liv156:

7. Genåbne debatten om forfatningen, hvor 
det er relevant, så vi kan tilpasse os bedre 
til hinandens værdier. En forfatning kan 
bidrage til at være mere præcis og inddrage 
borgerne og nå til enighed om reglerne for 
beslutningstagningsprocessen157.

40. Forslag: Nærhed

1. Aktiv nærhed og forvaltning på flere 
myndighedsniveauer er centrale principper 
og grundlæggende elementer for 
EU’s funktionsmåde og demokratiske 
ansvarlighed158.

2. EU bør revidere den mekanisme, der giver 
de nationale parlamenter mulighed for 
at vurdere, om nye lovgivningsforslag på 
europæisk plan griber ind i deres retlige 
kompetencer, og de nationale parlamenter 
bør have mulighed for at fremsætte et 
lovgivningsforslag på europæisk plan. 
Sådanne mekanismer bør også udvides til at 
omfatte alle regionale parlamenter i EU, der 
har lovgivningsbeføjelser159.

3. At reformere Regionsudvalget, så 
det kommer til at omfatte passende 

dialogkanaler for regioner samt byer og 
kommuner, og styrke dets rolle160 i den 
institutionelle arkitektur i forbindelse med 
spørgsmål om territoriale konsekvenser161.

4. Systematisk anvendelse af en definition af 
nærhedsprincippet, som alle EU-institutioner 
er enige om, kan bidrage til at afklare, om 
der skal træffes beslutninger på europæisk, 
nationalt eller regionalt plan162.

5. Arbejdsmarkedets parter og det 
organiserede civilsamfund bør inddrages 
bedre i beslutningsprocessen i betragtning 
af deres betydning for det europæiske 
demokratiske liv. Et livligt samfund er 
afgørende for Den Europæiske Unions 
demokratiske liv. 163

Vi opfordrer EU-institutionerne til at realisere konklusionerne fra denne arbejdsgruppe og 
gennemføre dem effektivt. Dette kan opnås ved hjælp af de muligheder, som Lissabontraktaten 
allerede giver, og, hvis det er nødvendigt, ved at anmode om at udarbejde en europæisk 
konvention164.



Konferencen om Europas fremtid | RAPPORT OM DE ENDELIGE RESULTATER

85

”Migration”

41. Forslag: Lovlig migration165

Mål: Styrkelse af EU’s rolle i forbindelse med lovlig migration:

Foranstaltninger:

1. Iværksætte en kommunikationskampagne 
på tværs af Europa, således at Eures (Den 
Europæiske Beskæftigelsestjeneste), EU’s 
indvandringsportal og EU’s redskab for 
tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler 
bliver bedre kendt af de europæiske 
borgere og oftere tilgået og benyttet af EU-
virksomheder i forbindelse med ansættelse 
(anbefaling 6). 

2. Oprette en europæisk enhed for 
migranters adgang til EU’s arbejdsmarked 
eller alternativt give Det europæiske 
samarbejdsnetværk af arbejdsformidlinger 
(Eures) større beføjelser, f.eks. forbedring af 
Talent Partnerskabsprojekterne (anbefaling 
7 og debat i arbejdsgruppen), med mulighed 
for online matching af udbud af og 
efterspørgsel efter færdigheder i udrejseland 
på grundlag af vurderingskriterier 
(anbefaling 9 og AG-debat). EU bør 
tilskynde medlemsstaterne til at forenkle 
modtagelses- og integrationsprocessen 
for lovlige migranter og deres adgang 
til EU’s arbejdsmarked gennem bedre 

interoperabilitet mellem de forskellige 
relevante forvaltninger (AG-debat).

3. Forbedre gennemførelsen af direktivet om 
det blå EU-kort og dets funktionsmåde for 
at tiltrække relevante kvalifikationer, som 
EU’s økonomi har brug for (anbefaling 7 og 
AG-debat) under hensyntagen til risikoen for 
hjerneflugt (se foranstaltning 1 i forslag 42)

4. Fremme den opadgående konvergens 
i arbejdsvilkårene på harmonisk vis i 
hele Unionen for at bekæmpe uligheder 
i arbejdsvilkårene og sikre en effektiv 
EU-politik for arbejdskraftmigration og 
arbejdstagerrettigheder. I den forbindelse 
styrke fagforeningernes rolle på national 
og tværnational plan (anbefaling 
28 og AG-debat) i samarbejde med 
arbejdsgiverorganisationer (plenardebat).

5. Øge indsatsen med henblik på, at 
medlemsstaternes borgere informeres 
om og undervises i migrations- og 
integrationsrelaterede emner (anbefaling 30, 
LT-anbefaling 9 og AG-debat). 
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42. Forslag: Irregulær migration166

Mål: Styrke EU’s rolle i bekæmpelsen af alle former for irregulær migration og styrke beskyttelsen 
af Den Europæiske Unions ydre grænser, samtidig med at menneskerettighederne respekteres:

Foranstaltninger:

1. Deltage aktivt, f.eks. gennem 
partnerskabsaftaler, i den økonomiske 
og sociale udvikling i lande uden for 
Den Europæiske Union, hvorfra der er 
en stor udstrømning af migranter, for 
at tackle de grundlæggende årsager til 
migration, herunder klimaændringer. Disse 
foranstaltninger bør være gennemsigtige 
og have konkrete resultater med målbare 
virkninger, som bør formidles klart til EU-
borgerne (anbefaling 27, NL-anbefaling 3 og 
AG-debat).

2. Sikre beskyttelsen af alle ydre grænser ved 
at forbedre Frontex’ gennemsigtighed og 
ansvarlighed og ved at styrke dets rolle 
(anbefaling 8 og AG-debat) og tilpasse 
EU-lovgivningen yderligere med henblik 
på at adressere de aktuelle udfordringer i 
forbindelse med irregulær migration, såsom 
menneskesmugling, menneskehandel, 
seksuel udnyttelse, hybride angreb fra 
lande, der benytter migranter som våben, og 
krænkelse af menneskerettighederne (LT-
anbefaling 10 og AG-debat). 

43. Forslag: irregulær migration167 (bis)

Mål: Anvende fælles regler på ensartet vis i alle medlemsstater for den første modtagelse af 
migranter:

Foranstaltninger:

1. Udvikle EU-dækkende foranstaltninger for 
at garantere sikkerheden og sundheden for 
alle migranter, navnlig gravide kvinder, børn, 
uledsagede mindreårige og alle sårbare 
personer (anbefaling 10 og 38 og AG-debat).

2. Øge den finansielle, logistiske og 
operationelle EU-støtte, også til lokale 

myndigheder, regionale regeringer 
og civilsamfundsorganisationer, til 
forvaltningen af den første modtagelse med 
henblik på den efterfølgende eventuelle 
integration af flygtninge og regulære 
migranter eller tilbagesendelse af irregulære 
migranter (anbefaling 35 og AG-debat).
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44. Forslag: Asyl, integration168

Mål: Styrke EU’s rolle og reformere det europæiske asylsystem på grundlag af principperne om 
solidaritet og rimelig ansvarsfordeling:

Foranstaltninger:

1. Vedtage fælles EU-regler om procedurer for 
behandling af ansøgninger om international 
beskyttelse i medlemsstaterne, som finder 
ensartet anvendelse på alle asylansøgere. 
Disse procedurer skal respektere den 
menneskelige værdighed og folkeretten 
(anbefaling 29 og IT-anbefaling 3.8 og 4.4, 
s. 15, og AG-debat). Da modtagelsen af 
migranter involverer forskellige aktører 
på nationalt plan, bør EU tilskynde 
medlemsstaterne til at forenkle og 
fremskynde denne proces gennem bedre 
interoperabilitet mellem de forskellige 
relevante forvaltninger og oprette et 
enkelt kontor (centralt kontaktpunkt eller 
indrejsested) for migranter for at strømline 
de nationale administrative procedurer 
(anbefaling 37 og AG-debat).

2. Reevaluere Dublinsystemet for at sikre 
solidaritet og en rimelig ansvarsdeling, 
herunder omfordeling af migranter, mellem 
medlemsstaterne; supplerende støtteformer 
kunne også overvejes (anbefaling 33, 36, 

37, 40, LT-anbefaling 2, IT-anbefaling 3.8 
(s. 15) og NL-anbefaling 2 samt AG- og 
plenardebat).

3. Styrke minimumsstandarderne for 
modtagelse af asylansøgere som fastsat 
i direktiv 2013/33/EU gennem stærkere 
lovgivningsmæssige foranstaltninger med 
henblik på at forbedre modtagefaciliteter 
og indkvartering (ECP-anbefaling 31, IT-
anbefaling 5.6 (s. 11) samt AG-debat).

4. Der bør tages særlig hensyn til gravide 
kvinder, børn og navnlig uledsagede 
mindreårige (anbefaling 38 og AG-debat).

5. Styrke og øge EU’s Asylagenturs 
økonomiske og personalemæssige 
ressourcer samt forvaltningskapacitet 
med henblik på at koordinere og 
administrere fordelingen af asylansøgere 
i EU-medlemsstaterne, så der opnås en 
retfærdig fordeling (anbefaling 36, 37 og LT-
anbefaling 3 samt AG-debat).

45. Forslag: Asyl, integration169 (bis)

Mål: Forbedre integrationspolitikkerne i alle medlemsstater:

Foranstaltninger:

1. EU skal, bl.a. med inddragelse af lokale 
og regionale myndigheder samt bidrag fra 
civilsamfundsorganisationer, sikre, at alle 
asylansøgere og flygtninge, mens deres 
ansøgning om opholdstilladelse behandles, 
deltager i sprog- og integrationskurser 
samt andre aktiviteter (anbefaling 32, FR-
anbefaling 13 og AG- og plenardebat).

2. Asylansøgere med relevante kvalifikationer 
bør have adgang til arbejdsmarkedet, om 
muligt med henblik på at sætte dem i stand 
til at klare sig selv, i hele EU (anbefaling 7 og 
AG-debat).
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”Uddannelse, kultur, ungdom og sport”

46. Forslag: Uddannelse

Mål: EU og dets medlemsstater bør bestræbe sig på senest i 2025 at etablere et inkluderende 
europæisk uddannelsesområde, hvor alle borgere har lige adgang til kvalitetsuddannelse og 
livslang læring, herunder borgere i landdistrikter og fjerntliggende områder. Med henblik herpå 
bør Den Europæiske Union og dens medlemsstater navnlig:

Foranstaltninger:

1. Koordinere niveauet for alle de 
forskellige uddannelsesprogrammer i 
Den Europæiske Union med accept af 
det nationale, regionale og lokale indhold 
og skabe tættere forbindelser mellem 
uddannelsessystemerne, bl.a. ved at sørge 
for ækvivalens mellem eksamensbeviser170. 
Der bør vedtages en certificeret 
minimumsstandard for uddannelse i 
grundfag, der starter i grundskolen171. 
Der bør som minimum indføres delt 
kompetence på uddannelsesområdet inden 
for undervisning i medborgerkundskab, og 
EU’s udøvelse af denne kompetence må 
ikke føre til, at medlemsstaterne forhindres 
i at udøve deres kompetence. Faglige 
kvalifikationer bør valideres og anerkendes 
gensidigt i alle EU’s medlemsstater172. 
Den Europæiske Union bør også fremme 
anerkendelsen af ikkeformel og uformel 
læring173 og af de ungdomsorganisationer, 
der tilbyder den, samt af læringsophold i 
udlandet.

2. Udvikle fremtidssikret uddannelse 
og livslang læring i Europa – i 
overensstemmelse med retten for alle til 
gratis uddannelse på arbejdspladsen – med 
fokus på følgende emner:

− Folkeoplysning om demokratiske 
processer samt EU’s værdier og 
historie174. Dette bør udvikles som et 
fælles modul, som der skal undervises 
i i alle medlemsstater. De økonomiske 
kompetencer bør også forbedres som led 
i en bedre forståelse af den europæiske 
integrationsproces175.

− Digitale færdigheder176.

− STEAM177.

− Iværksætteri og forskning 

− Forbedring af kritisk tænkning. 
Mediekompetencen bør forbedres for at 
sikre onlinesikkerhed og sætte borgerne i 
alle medlemsstater i stand til uafhængigt 
at vurdere, om en oplysning er pålidelig 
eller ej, og identificere falske nyheder, 
men samtidig udnytte de muligheder, 
som internettet tilbyder. Dette bør 
gennemføres i grundskolen som et særligt 
fag, og det bør også tilbydes i andre 
offentlige sammenhænge til borgere i 
alle aldre med udgangspunkt i en særlig 
organisation, der er etableret på EU-niveau, 
og på grundlag af bedste praksis på 
tværs af medlemsstaterne. EU bør sikre, 
at de øremærkede midler anvendes af 
medlemsstaterne til de tilsigtede formål178. 

− Integrering af bløde færdigheder i alle 
skolefag. Ved bløde færdigheder forstås 
der: at lytte til hinanden, at tilskynde til 
dialog, modstandsdygtighed, forståelse, 
respekt for og påskønnelse af andre, kritisk 
tænkning, selvstudium, nysgerrighed og 
fokus på resultater179.

− At gøre det muligt for alle at lære 
om vores miljø og dets forbindelse til 
vores sundhed. Biodiversitet bør gøres 
obligatorisk i skolerne. Denne uddannelse 
bør starte i skolen med specifikke emner, 
der vedrører alle økologiske spørgsmål, 
og omfatte feltrejser for at vise relevante 
eksempler på det virkelige liv, som bør 
støttes af et finansieringsprogram180.

−  Bekæmpelse af mobning og racisme.



Konferencen om Europas fremtid | RAPPORT OM DE ENDELIGE RESULTATER

89

3. Støtte uddannelse af lærere181 med 
henblik på at lære af bedste praksis og 
anvende opdaterede innovative og kreative 
undervisningsteknikker, der afspejler 
udviklingen inden for undervisningsmetoder, 
herunder praktiske aktiviteter, som også 
bygger på de erfaringer, der kan drages 
af covid-19-pandemien. og andre former 
for kriser, og fremmer muligheder for 
mobilitet182

4. Prioritere adgang til hardware og effektive 
bredbåndsforbindelser med henblik 
på at opfylde alle børns og familiers 
uddannelsesmæssige behov183. 

5. Oprette en informationsplatform for 
udveksling af viden og erfaringer i hele 
EU, samle oplysninger om tværnationale 
uddannelseskurser i EU, fremvise 
eksempler på bedste praksis og give 
borgerne mulighed for at fremlægge nye 
idéer til grænseoverskridende udveksling. 
Den bør tilbyde undervisningsmateriale 
om klimaændringer, bæredygtighed, 
miljøspørgsmål og digitalisering og 
give oplysninger om eksisterende 
specialiserede fora om centrale emner184. 

Den kan stilles til rådighed sammen 
med et finansieringsprogram til støtte 
for anvendelsen og implementeringen af 
oplysningerne på platformen.

47. Forslag: Europæiske ungdomsspørgsmål

Mål: EU og medlemsstaterne skal fokusere på de unges specifikke behov på tværs af alle relevante 
politikområder, herunder Den Europæiske Unions regionalpolitik, med henblik på at give dem de 
bedst mulige betingelser for at studere og arbejde og for at starte et selvstændigt liv, samtidig med 
at de inddrages i det demokratiske liv og beslutningsprocesserne, herunder på europæisk plan. 
Ungdomsorganisationer spiller en afgørende rolle. For at nå dette mål foreslår vi at:

Foranstaltninger:

1. Give unge flere muligheder og fremme 
eksisterende programmer for deltagelse og 
repræsentation i de demokratiske processer 
og i beslutningsprocesserne på alle plan, 
herunder ved at arrangere borgerpaneler 
også med børn (f.eks. 10-16 år) i skolerne. 
De europæiske repræsentanter kunne 
mødes med skolebørn på deres skoler for 
at styrke borgernes nærhed til og forståelse 
af Europa fra en tidlig alder.185 For at sikre 
at al politikudformning på EU-plan ses i et 
ungdomsperspektiv, bør der udvikles en ”EU-
ungdomstest”, således at al ny lovgivning og 
politik underkastes en konsekvensanalyse 
med fokus på de unge, herunder en høring 
af unge. 

2. Stemmeret ved valg til Europa-Parlamentet 
fra det fyldte 16. år bør drøftes og 
overvejes sideløbende med en styrkelse 
af undervisningen i medborgerkundskab 
og oplysningen om EU. Nationale politiske 
partier bør sikre, at yngre kandidater også 

opføres på deres lister til valg til Europa-
Parlamentet186.

3. For bedre at forberede unge på at komme 
ind på arbejdsmarkedet, give større 
skolebørn og gymnasieelever (fra det fyldte 
12. år og frem) mulighed for at gennemføre 
besøg af høj kvalitet i profitorganisationer 
og nonprofitorganisationer i tæt samarbejde 
mellem skoler, lokale myndigheder og de 
berørte organisationer og virksomheder187. 
Disse besøg bør ses som en del af en 
bredere karrierevejledningsproces inden 
for formel uddannelse for at give unge 
mulighed for at få en første kontakt med 
et fagligt arbejdsmiljø, så de kan få en 
faglig orientering og/eller overveje at blive 
iværksætter.

4. Der bør også afsættes mere betydelig EU-
finansiering under NextGenerationEU med 
henblik på gennemførelsen af den styrkede 
europæiske ungdomsgaranti, herunder 
større engagement, bedre opsøgende 
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arbejde, forbedring af kvaliteten af tilbud, 
finansiering og foranstaltninger i alle 
medlemsstater og på de relevante niveauer 
i de involverede myndigheder. I betragtning 
af ungdomsorganisationernes ekspertise 
inden for unges behov bør de nationale 
regeringer samarbejde i tæt dialog med 
disse organisationer for at sikre den mest 
effektive gennemførelse af garantien. 

5. Sikre, at unges praktikophold og job 
overholder kvalitetsstandarder, herunder for 
løn, sætte en stopper for mindstelønninger 
for unge og andre diskriminerende 
arbejdsretlige bestemmelser, der er 
specifikke for unge, samt – ved hjælp af 
et retligt instrument – forbyde ulønnede 
praktikophold på arbejdsmarkedet og uden 
for rammerne af formel uddannelse188.

6. Sikre en rimelig levestandard for unge, 
herunder adgang til social beskyttelse 
og boliger. Unge bør have adgang til 

social beskyttelse på lige fod med andre 
aldersgrupper. Unges adgang til økonomisk 
overkommelige boliger, herunder ved hjælp 
af EU-finansiering, bør også lettes189.

7. Der er behov for specifikke politikker, 
herunder gennem EU-finansiering, for at 
undgå hjerneflugt fra visse regioner og lande 
i EU på grund af utilstrækkelige muligheder 
for de unge, samtidig med at Europa gøres 
mere attraktivt for at forhindre, at EU mister 
talenter og arbejdskraft til tredjelande, og 
at den territoriale samhørighed hæmmes, 
navnlig i områder, hvor tabet af unge talenter 
er akut.190

8. I tilfælde af en alvorlig krise (f.eks. 
sundhedskrise, krig) bør velforberedte 
planer med detaljerede scenarier være klar 
til at blive anvendt på en fleksibel måde for 
at minimere indvirkningen på unge i deres 
studier, erhvervsuddannelse, overgang til 
arbejdsmarkedet og mentale trivsel191.

48. Forslag: Kultur og udvekslinger

Mål: For at fremme en udvekslingskultur og en europæisk identitet og europæisk mangfoldighed 
på tværs af forskellige områder bør medlemsstaterne med støtte fra Den Europæiske Union192:

Foranstaltninger:

1. Fremme europæiske udvekslinger på 
forskellige områder, både fysisk og 
digitalt, herunder uddannelsesudveksling, 
parvist samarbejde, rejser og faglig 
mobilitet (herunder for lærere og lokale 
valgte politikere). Sådanne udvekslinger 
bør gøres tilgængelige på tværs af 
medlemsstaterne for alle, uanset alder, 
uddannelsesniveau, baggrund og finansielle 
midler193. Med dette overordnede mål bør 
EU bl.a. styrke eksisterende udvekslings- 
og mobilitetsprogrammer på EU-plan, 
såsom Det Europæiske Solidaritetskorps, 
Erasmus + og DiscoverEU,ogsikre en mere 
udbredt og mangfoldig deltagelse i disse 
programmerog overveje også at tilføje 
nye elementer såsomet yderligere mål om 
samfundstjeneste, der fremmes gennem 
frivilligt arbejde (for Det Europæiske 
Solidaritetskorps) og ”kulturkort” (til 
DiscoverEU). De lokale og regionale 

myndigheder har i Regionsudvalgets regi en 
central rolle at spille i denne forbindelse.

2. Fremme flersprogethed som en bro 
til andre kulturer fra en tidlig alder. 
Mindretalssprog og regionale sprog 
kræver yderligere beskyttelse under 
hensyntagen til Europarådets konvention 
om mindretalssprog og rammekonventionen 
om beskyttelse af nationale mindretal. 
EU bør overveje at oprette en institution, 
der fremmer sproglig mangfoldighed 
på europæisk plan. Fra grundskolen og 
fremefter bør det være obligatorisk, at 
børn opnår kompetencer på et andet aktivt 
EU-sprog end deres eget på det højest 
mulige niveau. For at gøre det lettere for de 
europæiske borgere at kommunikere med 
en bredere gruppe af deres medeuropæere 
og som en faktor for den europæiske 
samhørighed bør medlemsstaterne 
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opmuntre til, at borgere i grænseområder 
lærer det sprog, der tales i de tilgrænsende 
EU-medlemsstater, og til, at der opnås 
et standardniveau i engelsk, der kan 
attesteres.194

3. Skabe muligheder for at dele europæiske 
kulturer, bringe folk sammen og frem 
mod en fælles europæisk identitet, f.eks. 
gennem arrangementer og forsamlinger, 
der involverer alle målgrupper og finder 
sted forskellige steder. Nogle specifikke 
eksempler omfatter afholdelsen af World 
Art Days (verdenskunstdage)195, en 
europæisk verdensudstilling, herunder 
uddannelsesarrangementer, eller at gøre 
Europadagen (den 9. maj) til en europæisk 
helligdag for alle EU-borgere196.

4. Beskytte den europæiske kulturarv og 
europæisk kultur197, herunder gennem 
anerkendelse af lokale og regionale 
kulturelle og produktionsmæssige 
særtræk198, nye initiativer til at beskytte og 
fejre den, mobilitet til at fremme udveksling 
af kulturarv og fremme af eksisterende 
foranstaltninger såsom Et Kreativt Europa, 
det nye europæiske Bauhaus, programmer 
for venskabsbyer og de europæiske 
kulturhovedstæder i overensstemmelse med 
målene for bæredygtig udvikling. 

5. Tage skridt til at sikre, at kulturarbejdere er 
tilstrækkeligt beskyttet på EU-plan, navnlig 
under fremtidige kriser, ved at vedtage en 
retlig statut på europæisk plan. 

49. Forslag: Sport

Mål: Sport er afgørende for vores samfund – for at forsvare vores værdier, sikre en sund livsstil 
og sund aldring, fremme en udvekslingskultur og fejre den europæiske kulturarvs mangfoldighed. 
Derfor bør medlemsstaterne med støtte fra Den Europæiske Union sigte mod at: 

Foranstaltninger:

1. Lægge vægt på værdier, navnlig ligestilling 
mellem kønnene, retfærdighed og inklusion, 
som konkret kan afspejles gennem 
sportsudøvelse i hele uddannelsessystemet.

2. Øge bevidstheden om de sundhedsmæssige 
fordele ved sport og fysisk aktivitet199.

3. Medtage sportsaktiviteter i udvekslings- og 
mobilitetsprogrammer på EU-plan.200

4. Skabe større opmærksomhed ikke alene 
omkring professionel og kommerciel sport, 
men også om lokal og traditionel sport som 
et aspekt af fremme af den europæiske 
kulturelle mangfoldighed og kulturarv og 

fremme støtte til sport i en ikke-professionel 
sammenhæng.

5. Samtidig tilskynde til fremvisning af 
europæisk identitet ved at arrangere 
flere sportsbegivenheder inden for EU, 
oprette EU-sportshold eller vise EU-
flag eller -symboler ved europæiske 
sportsbegivenheder.

6. Investere mere i 
kommunikationsbestræbelser såsom 
den europæiske idrætsuge for at sikre, at 
borgere fra hele EU kan drage fordel af 
flagskibsmulighederne i fællesskab.
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Bestyrelsens 
afsluttende 
betragtninger
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Det overordnede formål med konferencen om 
Europas fremtid var at gøre Den Europæiske 
Union klar til eksisterende og fremtidige 
udfordringer ved at lade borgerne få mulighed 
for at give udtryk for deres bekymringer og 
ambitioner og sammen med repræsentanter for 
de tre institutioner, de nationale parlamenter og 
andre interessenter at udstikke retningslinjer 
for fremtiden. For at nå dette mål skulle 
konferencen være en borgerfokuseret bottom-
up-øvelse, der skabte et nyt rum, hvor Europas 
prioriteter kunne debatteres, og hvor der kunne 
skabes et overblik over, hvad borgerne forventer 
af Den Europæiske Union.

Konferencen har i sandhed levet op til denne 
rolle. Europæiske borgere fra alle samfundslag 
og hjørner af Unionen deltog i konferencen og 
udarbejdede borgerpanelernes anbefalinger 
og, sammen med den efterfølgende 
plenarforsamling, herunder medlemmer 
fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-
Kommissionen samt repræsentanter fra alle 
nationale parlamenter, Regionsudvalget, 
regionale og lokale valgte repræsentanter, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, 
arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet 
og andre vigtige interessenter, forslag om 
Europas fremtid. De værktøjer og metoder, 
der er udviklet til denne proces, gav et unikt 
sæt ressourcer, der kunne danne grundlag 
for fremtidige øvelser i borgerinddragelse og 
deliberativt demokrati på EU-plan.

Gennem en lang række arrangementer og 
debatter i hele Unionen, den interaktive 
flersprogede digitale platform, EU-
borgerpanelerne og de nationale borgerpaneler 

og konferencens plenarforsamling er 
konferencen nu mundet ud i en endelig rapport, 
der indeholder en oversigt over dette årelange 
intensive arbejde samt de forslag, som 
plenarforsamlingen har fremsat for Europas 
fremtid. Disse forslag gør det meget klart, at 
EU skal handle for at gennemføre den grønne 
og den digitale omstilling, styrke Europas 
modstandsdygtighed og samfundspagt og 
samtidig adressere uligheder og sikre, at Den 
Europæiske Union er en retfærdig, bæredygtig, 
innovativ og konkurrencedygtig økonomi, der 
ikke lader nogen i stikken. Den geopolitiske 
udvikling under konferencen, navnlig den 
russiske angrebskrig mod Ukraine, har også 
vist, at EU skal være mere assertivt og indtage 
en førende global rolle med hensyn til at 
fremme sine værdier og standarder i en stadig 
mere turbulent verden.

Konferencen har udstukket en klar kurs på 
disse områder, og de tre EU-institutioner må 
nu undersøge, hvordan der kan følges op på 
de bekymringer, ambitioner og idéer, der er 
kommet til udtryk. Næste skridt i denne proces 
er at fremlægge konkrete EU-tiltag, som bygger 
på resultatet af konferencen, der er indeholdt 
i denne endelige rapport. EU-institutionerne 
vil derfor nu gennemgå rapporten og 
opfølgningen herpå inden for deres respektive 
kompetenceområder og i overensstemmelse 
med traktaterne. I efteråret 2022 vil der blive 
afholdt et feedbackarrangement for at orientere 
borgerne om, hvordan institutionerne vil leve op 
til deres tilsagn om at sikre, at de europæiske 
borgere bliver hørt og har Europas fremtid i 
deres hænder.
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Konferencen om Europas fremtid 
EU-borgerpanel 1: 

Stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, 
kultur og sport/digital omstilling  

 
ANBEFALINGER VEDTAGET AF PANELET (FORELÆGGES PLENARFORSAMLINGEN) 
 
Arbejdsområde 1: Arbejde i Europa  
 

Underområde 1.1 Arbejdsmarkedet 

 

1. Vi anbefaler, at der indføres en mindsteløn for at sikre ensartet livskvalitet i alle 
medlemsstater. Vi anerkender de nuværende bestræbelser i forslaget til direktiv 
COM(2020) 682 på at standardisere levevilkårene. Mindstelønnen skal sikre en 
mindstenettoindkomst, der er tilstrækkelig til at nå et vigtigt mål: Enhver, der har 
behov herfor, bør have flere penge at bruge. I forbindelse med mindstelønnen bør 
der tages hensyn til følgende aspekter:  

● EU bør sikre en effektiv gennemførelse, fordi det på nuværende tidspunkt 
ikke er alle medlemsstater, der beskytter arbejdstagere tilstrækkeligt.  

● Der bør lægges særlig vægt på overvågning og sporing af forbedringer af 
levestandarden. 

● Købekraften i de forskellige lande bør indregnes i mindstelønnen. Der kræves 
en regelmæssig revisionscyklus for at sikre tilpasning til ændrede 
leveomkostninger (f.eks. som følge af inflation). 

 
Vi anbefaler dette, fordi en mindsteløn vil bidrage til at forbedre den sociale 
retfærdighed på arbejdsmarkedet og arbejdstagernes konkrete levevilkår i alle 
medlemsstater. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med et hurtigt skiftende 
arbejdsmarked, f.eks. som følge af digitalisering. 
 

2. Der er allerede vedtaget EU-bestemmelser (EU's direktiv om arbejdstid — 
2003/88/EF). Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre en sund balance 
mellem arbejdsliv og privatliv. Som et første skridt anbefaler vi, at der foretages en 
revision af den eksisterende ramme, hvis den er passende i forhold til de nuværende 
omstændigheder. Dernæst bør EU indføre en strengere overvågningsmekanisme for 
at sikre gennemførelsen i alle medlemsstater. Der skal lægges særlig vægt på 
forskellige sektorer med forskellige stress- og belastningsniveauer, både 
psykologisk og fysisk. Samtidig er andre sektorer imidlertid afhængige af større 
fleksibilitet fra deres ansattes side, for at virksomhederne kan tilpasse sig den 
specifikke situation. 
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Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt med en bedre balance mellem arbejdsliv og 
privatliv, da dette styrker den sociale samhørighed og bidrager til at skabe lige vilkår 
mellem de ansatte. Det har også en positiv indvirkning på de ansattes individuelle 
trivsel. 
 
 
Underområde 1.2 Ungdom og beskæftigelse 

 
3. Vi anbefaler, at niveauet for alle de forskellige uddannelsesprogrammer i EU 

harmoniseres, samtidig med at der tages hensyn til det nationale indhold. Vi 
anbefaler derfor, at faglige kvalifikationer valideres og anerkendes gensidigt i alle 
EU's medlemsstater. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi ønsker at lette arbejdskraftens mobilitet i Europa og 
mindske den administrative byrde. 
 
 

4. Vi anbefaler, at gymnasieelever (fra 12 år og derover) får et indblik i deres 
fremtidige arbejdsmarked ved at give dem mulighed for at deltage i 
observationsbesøg af høj kvalitet i virksomheder og almennyttige organisationer. 
Vi foreslår, at virksomhederne gennem tilskud tilskyndes til at modtage besøg af 
elever. I fjerntliggende områder, hvor der er færre muligheder, skal lokale skoler, 
myndigheder, organisationer og virksomheder arbejde tæt sammen for at sikre, at 
disse observationsbesøg kan gennemføres.  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi ønsker, at de unge får indsigt i de forskellige muligheder, 
der findes på arbejdsmarkedet, så de kan træffe et bedre valg med hensyn til studium 
og erhvervsmæssige fremtid, og så de kan forstå betydningen af at vælge det rigtige 
studium. Det lærer dem også, hvad ansvar er, og at de bør have respekt for 
arbejdsmarkedet. Det vil hjælpe de unge med at blive integreret på arbejdsmarkedet. 
Det er en win-win-situation for begge parter. 
 
 

5. Vi anbefaler, at opøvelsen af bløde færdigheder integreres i alle skolefag. Ved bløde 
færdigheder forstås: at lytte til hinanden, at tilskynde til dialog, 
modstandsdygtighed, forståelse, respekt for og påskønnelse af andre, kritisk 
tænkning, selvstudium, nysgerrighed og fokus på resultater. Lærerne bør uddannes 
i at formidle disse færdigheder ved at arbejde tæt sammen med socialarbejdere 
og/eller psykologer. Andre forslag til gennemførelse: tilrettelægge 
udvekslingsprogrammer for elever mellem skoler, tilrettelægge deltagelse i sports- 
og kulturarrangementer på tværs af skoler osv. 
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Vi anbefaler dette, fordi bløde færdigheder er nødvendige grundlæggende 
færdigheder, som går tabt i den digitale tidsalder, og som er absolut nødvendige i de 
unges fremtidige liv. Vi understreger derfor, at de bør indgå i læseplanen, så de unge 
kan blive mere modstandsdygtige, og så de kan undgå og overvinde psykiske 
problemer, som de måske senere oplever. Sociale færdigheder styrker relationerne 
mellem mennesker og hjælper den enkelte med at finde sin plads i samfundet.  
 
 

6. Vi anbefaler, at der udarbejdes velforberedte planer med detaljerede scenarier, 
som kan anvendes på en fleksibel måde i tilfælde af en alvorlig krise (f.eks. 
sundhedskrise, krig osv.) for at minimere indvirkningen på de unge i forbindelse 
med deres skolegang, erhvervsuddannelse, mentale trivsel osv. Ved indvirkning 
forstås: højere udgifter til studier eller uddannelse, obligatorisk forlængelse af 
studier, praktikophold, der ikke kunne gennemføres, eller forværring af mentale 
sundhedsproblemer Der skal ydes en indsats for at minimere indvirkningen på unge 
og deres overgang til arbejdsmarkedet. 
 
Vi anbefaler dette, fordi de unge befinder sig i en meget sårbar situation i krisetider.  
 

Underområde 1.3 Digitalisering på arbejdspladsen 
 

7. Vi anbefaler, at EU indfører eller styrker eksisterende lovgivning vedrørende såkaldt 
"intelligent arbejde" [dvs. hvor man arbejder online og eksternt, f.eks. på et 
hjemmekontor eller fra et andet sted med internetforbindelse]. Vi anbefaler 
desuden, at EU indfører lovgivning, der tilskynde virksomhederne til at være socialt 
ansvarlige og bevare "intelligente" job af høj kvalitet i EU. Incitamenterne kan være 
finansielle og/eller omdømmemæssige og bør tage hensyn til eksisterende 
internationalt anerkendte kriterier inden for miljø, sociale forhold og god 
selskabsledelse. For at det kan ske, bør EU nedsætte en arbejdsgruppe bestående 
af eksperter fra alle interesserede parter med henblik på at undersøge og styrke en 
sådan lovgivning. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at fremme "intelligente" job af høj kvalitet og 
undgå, at de flyttes til tredjelande med lavere omkostninger. Covid-19-pandemien og 
den globale økonomiske udvikling forstærker nødvendigheden af at beskytte 
arbejdspladser i EU og regulere disse "intelligente" job. 
 
 
  



 

 

 105 

8. Vi anbefaler, at EU garanterer alle EU-borgere ret til digital uddannelse. Navnlig kan 
unges digitale færdigheder styrkes ved at indføre EU-certificering i skoler, som 
forberede dem på det fremtidige arbejdsmarked. Vi anbefaler også specifik 
uddannelse på EU-plan for at omskole og opkvalificere arbejdstagere, så de kan 
forblive konkurrencedygtige på arbejdsmarkedet. Endelig anbefaler vi, at EU 
iværksætter oplysningskampagner for at øge bevidstheden om eksisterende 
digitale platforme, der forbinder arbejdstagere med arbejdsgivere, og som kan 
hjælpe dem med at finde job i EU, f.eks. EURES. 
 
Vi anbefaler dette, fordi certificerede digitale færdigheder er nødvendige for at 
komme ind på arbejdsmarkedet, og for at arbejdstagerne kan omskole sig og forblive 
konkurrencedygtige.  
 

Arbejdsområde 2: En økonomi for fremtiden 
 

Underområde 2.1 Innovation og europæisk konkurrenceevne 

 

9. Vi anbefaler, at EU skaber muligheder for, at forskellige enheder (universiteter, 
virksomheder, forskningsinstitutter osv.) kan investere i forskning og innovation 
med henblik på at udvikle:  

● nye materialer, som er mere bæredygtige og biologisk mangfoldige end de 
materialer, der anvendes i dag 

● innovative anvendelser af eksisterende materialer (også baseret på 
genanvendelse og de nyeste teknikker, der har det mindste miljøaftryk).  

Vi anbefaler, at EU påtager sig denne forpligtelse som et løbende og langsigtet 
engagement (som minimum indtil 2050).  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi lever på en planet med begrænsede ressourcer. Hvis vi 
ønsker at have en fremtid, skal vi beskytte klimaet og søge efter planetvenlige 
alternativer. Vi ønsker også, at EU bliver førende på dette område med en stærk 
konkurrencefordel på den internationale scene. Formålet med anbefalingen er at 
skabe innovative resultater, der kan anvendes bredt og gennemføres på tværs af 
forskellige områder og lande. Dette vil også have en positiv indvirkning på økonomien 
og arbejdsmarkedet gennem nye jobmuligheder inden for bæredygtig innovation. Det 
kan bidrage til at bekæmpe social uretfærdighed ved at erstatte nuværende, 
udnyttende produktionsmidler med nye mere etiske midler. 
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10. Vi anbefaler, at EU påtager sig en langsigtet og vedvarende forpligtelse til at øge sin 
andel af bæredygtig energi fra forskellige vedvarende energikilder, som har det 
mindste miljøaftryk (baseret på en holistisk livscyklusvurdering). EU bør endvidere 
investere i at forbedre og opretholde kvaliteten af den elektriske infrastruktur og 
elnettet. Vi anbefaler også, at adgang til energi og overkommelige energipriser 
anerkendes som en grundlæggende rettighed for borgerne.  
 
Vi anbefaler dette, fordi: 

● en diversificering af energikilderne (herunder solenergi, vind, brint, havvand 
eller andre fremtidige bæredygtige metoder) vil gøre EU mere 
energiuafhængigt 

● det vil sænke elomkostningerne for EU-borgerne  
● det vil skabe arbejdspladser og omstrukturere energimarkedet (navnlig i 

regioner, der hidtil har været afhængige af fossile brændstoffer) 
● det kan tilskynde til videnskabelig udvikling af innovative teknikker til 

energiudvinding 
● kvaliteten af den elektriske infrastruktur og elnettet er lige så vigtig som 

energikilder, fordi infrastrukturen og elnettet muliggør gnidningsløs, effektiv og 
økonomisk overkommelig distribution og transport af energi.  

 
 

11. Vi anbefaler, at EU aktivt fremmer grønnere produktionsprocesser gennem tilskud 
eller på anden måde belønner virksomheder, som investerer i at sænke 
miljøomkostningerne ved deres produktion. Vi kræver desuden, at der ydes en 
indsats for at genoprette de postindustrielle produktionsområder og etablere 
beskyttede grønne områder omkring eksisterende anlæg. Virksomhederne bør 
forpligtes til at finansiere disse bestræbelser — i det mindste delvist — af egen 
lomme.   
 
Vi anbefaler dette, fordi produktionsprocesserne er et vigtigt element i 
forsyningskæden. Hvis de gøres mere miljøvenlige, kan det mindske 
klimapåvirkningen betydeligt. Vi mener, at virksomheder og industrier bør holdes 
ansvarlige for den måde, hvorpå de producerer deres produkter (herunder 
genopretnings- og miljøbeskyttelsesforanstaltninger). Ved at gøre 
produktionsprocesserne mere miljøvenlige forberedes virksomhederne også på 
fremtiden, og de bliver mere modstandsdygtige (hvilket beskytter arbejdspladserne).  
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Underområde 2.2 Bæredygtig økonomi/Underområde 2.3 Beskatning 
 

12. Vi anbefaler, at plastbeholdere afskaffes, og at der generelt indføres 
genanvendelige beholdere. Der bør være incitamenter for forbrugere og 
virksomheder, så det ikke bliver dyrere at købe varer i løs vægt ("en vrac" på fransk 
eller "sfuso" på italiensk) for forbrugeren end emballerede varer. Virksomheder, 
der bidrager til denne omstilling, bør indrømmes afgiftsmæssige fordele, og dem, 
der ikke bidrager, bør pålægges flere afgifter. For produkter, som ikke kan 
genbruges, bør de være genanvendelige og/eller biologisk nedbrydelige. Der er 
behov for en offentlig institution eller en tilsynsmyndighed til at overvåge alt og til 
at fastsætte reglerne og dele dem med alle. Det anbefales, at både virksomheder 
og forbrugere oplyses — også gennem de sociale medier — om disse tiltag med 
henblik på at ændre deres adfærd på lang sigt. Virksomhederne bør tilskyndes til og 
hjælpes med at finde de bedste løsninger på deres affaldsproblemer (f.eks. bygge- 
og anlægsvirksomheder). 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi alle er ansvarlige for vores handlinger. Vi skal derfor 
genoverveje alle produktionsprocesser. Genanvendelse kræver mange ressourcer 
(vand og energi), så det kan ikke være det eneste svar. Vi foreslår derfor 
markedsføring af varer i løs vægt. Genanvendelse bør kun anvendes til let 
genanvendelige materialer. Fra det finske eksempel ved vi desuden, at en meget stor 
andel kan genanvendes.   
 
 

13. Vi anbefaler, at der indføres de samme afgiftsregler i Europa, og at skatte- og 
afgiftspolitikken harmoniseres på tværs af alle EU's medlemsstater. Skatte- og 
afgiftsharmonisering bør give de enkelte medlemsstater mulighed for at fastsætte 
deres egne skatte- og afgiftsregler, men stadig forhindre skatteunddragelse. Dette 
vil sætte en stopper for skadelig skattepraksis og -konkurrence. Skatter og afgifter 
bør vedrøre handelstransaktioner dér, hvor de finder sted. Når en virksomhed 
sælger i et land, bør den betale skat i det pågældende land. Disse nye regler har til 
formål at forhindre udflytning og sikre, at transaktionerne og produktionen finder 
sted mellem europæiske lande.   
 
Vi anbefaler dette for at beskytte og udvikle arbejdspladser og økonomiske aktiviteter 
i Europa og for at skabe lighed mellem medlemsstaterne. Det vil sikre en fælles 
forståelse af skatte- og afgiftssystemet i Europa. Det har til formål at sætte en stopper 
for den absurde monopolsituation for de gigantiske virksomheder, der ikke betaler 
nok skat i forhold til mindre virksomheder. Det vil også skabe indtjening de steder, 
hvor handelsaktiviteterne udføres. 
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14. Vi anbefaler, at systemet med planlagt forældelse af alt elektronisk udstyr afskaffes. 
Forandringer kan ske på individuelt og kommercielt plan for at garantere, at vi kan 
eje, reparere og opgradere på lang sigt. Vi anbefaler, at renoveret udstyr 
promoveres. Gennem regulering bør virksomhederne forpligtes til at garantere 
forbrugerne ret til reparation, herunder opgradering og softwareopdateringer, og 
til at genanvende alt udstyr på lang sigt. Vi anbefaler også, at alle virksomheder 
forpligtes til at anvende standardstik. 
 
Vi anbefaler dette, fordi produkter i den moderne verden ofte kun holder i to år. Vi 
mener, de bør have en meget længere levetid på ca. ti år. Dette forslag vil have en 
positiv indvirkning på klimaændringer og økologi. Det vil også sænke omkostningerne 
for forbrugerne og mindske forbruget.  
 
 

15. Vi anbefaler, at alle oplyses om miljøet og dets betydning for den enkeltes sundhed 
gennem uddannelse. Uddannelse vil hjælpe alle med at fastlægge deres egne 
personlige strategier for at integrere disse emner i deres liv. Sådan uddannelse bør 
starte i skolen med specifikke emner, der omhandler alle økologiske spørgsmål, og 
vi bør uddannes gennem hele livet (f.eks. på arbejdspladsen). Dette vil bidrage til at 
reducere mængden af affald og beskytte miljøet og menneskers sundhed. Sådan 
uddannelse vil fremme lokalt forbrug af sunde og uforarbejdede produkter fra 
lokale producenter. Personer, der ikke medvirker til at reducere affaldsmængden, 
skal deltage i et gratis kursus om disse emner. For at muliggøre en sådan tilpasning 
af livsstil skal priserne være rimelige for producenten og forbrugerne. Vi foreslår 
derfor, at små, lokale og miljøvenlige producenter fritages for afgifter. 
 
Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker efter vores opfattelse endnu ikke 
bekymrer sig over disse problemer. Derfor skal alle undervises i dette. Mange 
mennesker har desuden ikke råd til lokale og sunde produkter. Vi skal sikre, at lokalt 
producerede produkter er mere bredt tilgængelige for alle.  
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Underområde 2.4 Landbrug/Underområde 2.5 Digital infrastruktur  
 

16. Vi anbefaler, at der indføres et fælles europæisk og letforståeligt mærkningssystem 
for forbrugs- og ernæringsprodukter (oplysninger om allergener, oprindelsesland 
osv.), gennemsigtighed omkring igangværende godkendelsesprocesser og 
digitalisering af produktinformation gennem en europæisk standard-app, som giver 
mere brugervenlig adgang og yderligere oplysninger om produkter og 
produktionskæder. Der er også behov for et reelt uafhængigt organ, der skal 
regulere fødevarestandarder i hele EU, og som har lovgivningsmæssige beføjelser, 
så det også kan anvende sanktioner. 
 
Vi anbefaler dette, fordi alle EU-borgere bør kunne forvente den samme 
fødevarestandard. Fødevarers integritet er en nødvendighed for at garantere 
borgernes sikkerhed. Disse anbefalinger er blevet fremsat for at forbedre 
overvågningen af godkendelsesprocedurerne og gennemsigtigheden i 
fødevareproduktionen på en harmoniseret måde. 
 
 

17. Vi anbefaler, at infrastruktur bliver et statsligt aktiv, for at forhindre, at der opstår 
nye monopoler inden for telekommunikation og internettjenester. Alle bør have ret 
til adgang til internettet, og det bør være en prioritet at bringe internetforbindelse 
til "hvide zoner/døde områder" (områder uden internetadgang). Børn og familier 
har højeste prioritet med hensyn til adgang til internettet og hardware, især med 
hensyn til uddannelse, og navnlig under en pandemi. Der er behov for et initiativ for 
at understøtte fjernarbejde, f.eks. kontorlokaler med adgang til en pålidelig og 
hurtig internetforbindelse og digital uddannelse. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi skal sikre, at den digitale omstilling gennemføres på en 
retfærdig måde. Adgang til internettet er grundlæggende for demokratiet og er en 
rettighed for alle europæiske borgere. 
 
 

18. Vi anbefaler, at lokale insekter respekteres og beskyttes mod invasive arter. Vi 
foreslår også, at der tilskyndes og slås til lyd for, at der skal etableres obligatoriske 
grønne områder i forbindelse med nye bygge- og anlægsprojekter. Vi foreslår, at 
biodiversitet indføres som et obligatorisk fag i skolernes læseplaner, f.eks. gennem 
praktiske aktiviteter. Det er vigtigt at fremhæve bevidstheden om biodiversitet 
gennem mediekampagner og "konkurrencer" på tværs af EU (konkurrencer på 
lokalt plan). Vi anbefaler, at der fastlægges bindende nationale mål i alle EU's 
medlemsstater for genplantning af hjemmehørende træer og lokal flora. 
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Vi anbefaler dette, fordi biodiversitet er afgørende for miljøet, livskvaliteten og 
bekæmpelsen af klimaændringer. 
 
Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund 
 
Underområde 3.1 Social sikring 
 

19. Vi anbefaler, at socialpolitikker og ligestilling, herunder med hensyn til sundhed, der 
er harmoniseret for hele EU, fremmes under hensyntagen til vedtagne regler og 
minimumskrav i hele området. 
 
Vi anbefaler dette, fordi der er store forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn 
til socialpolitikker, som skal mindskes for at sikre et anstændigt liv for alle borgere og 
for at sikre sårbare personer den pleje og støtte, de har brug for af forskellige årsager 
(sundhed, alder, seksuel orientering osv.). 
 
 

20. Vi anbefaler at fremme forskning i sociale anliggender og sundhed i EU efter 
prioriterede områder, der anses for at være af offentlig interesse, og som 
medlemsstaterne er nået til enighed om, og at yde passende finansiering. Vi skal 
styrke samarbejdet på tværs af ekspertiseområder, lande uddannelsescentre 
(universiteter osv.). 
 
Vi anbefaler dette, fordi der er mange områder, hvor vi er nødt til at udvide og uddybe 
vores viden. Pandemien har vist os, at forskning er afgørende for at forbedre 
tilværelsen, at samarbejde mellem den offentlige og den private sektor og mellem 
offentlige myndigheder er afgørende, og at der er behov for finansiel støtte.  
 
 

21. EU bør have stærkere beføjelser inden for socialpolitikken til at harmonisere og 
fastsætte minimumsregler og pensionsydelser i hele EU på grundlag af en grundig 
diagnose. Mindstepensionen skal ligge over fattigdomsgrænsen i landet. 
Pensionsalderen bør variere afhængigt af en kategorisering af erhverv, hvor psykisk 
og fysisk krævende erhverv giver ret til tidligere pension. Samtidig bør ældre, der 
ønsker at fortsætte med at arbejde frivilligt, have en garanteret ret til at arbejde.  
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Vi anbefaler dette, fordi den forventede levetid stiger, og fødselstallet falder. Den 
europæiske befolkning bliver ældre, og derfor skal vi træffe yderligere 
foranstaltninger for at undgå risikoen for marginalisering af ældre og sikre dem et 
anstændigt liv.  
 

22. Vi anbefaler en række aftalte foranstaltninger for at tilskynde til en forøgelse af 
fødselstallet og sikre passende børnepasning. Disse foranstaltninger omfatter bl.a. 
økonomisk overkommelig og tilgængelig børnepasning (på arbejdspladsen og om 
natten, nedsættelse af momsen på børneudstyr osv.), boliger, stabilt arbejde, støtte 
til moderskab, særlig støtte til og beskyttelse af arbejde for unge og forældre og 
støtte til mødre og fædre med adgang til viden, når de vender tilbage til 
arbejdsmarkedet.  
 
Vi anbefaler dette, fordi de lave fødselstal i EU skiller sig ud og bidrager yderligere til 
den europæiske befolknings aldring, som der straks bør sættes ind overfor. Det 
foreslåede sæt foranstaltninger har til formål at sikre den stabilitet for unge familier, 
der er nødvendig for at forsørge børn.  
 
 

23. Vi anbefaler, at der garanteres social og sundhedsmæssig omsorg for ældre i eget 
hjem og på plejehjem. Der er desuden behov for bedre støtte til pårørende, der 
tager sig de ældre.  
 
Vi anbefaler dette, fordi den forventede levetid stiger, og fødselstallet falder. Den 
europæiske befolkning bliver ældre, og derfor skal vi træffe yderligere 
foranstaltninger for at undgå risikoen for marginalisering af ældre og sikre dem et 
anstændigt liv. 
 
 

24. Vi anbefaler, at EU støtter palliativ pleje og aktiv dødshjælp [eutanasi] efter et 
konkret sæt regler og bestemmelser. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det vil mindske patienternes og familiernes smerter og sikre 
en anstændig afslutning på livet. 
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Underområde 3.2 Lige rettigheder 
 

25. Vi anbefaler, at EU støtter målrettet adgang til anstændige sociale boliger for 
borgerne i overensstemmelse med deres specifikke behov. Den finansielle indsats 
bør fordeles mellem private bidragydere, udlejere, boligstøttemodtagere, 
medlemsstaternes centrale og lokale myndigheder og EU. Målet bør være at lette 
opførelsen/renoveringen af den eksisterende sociale boligmasse, herunder gennem 
andelsselskaber, leje og køb. Støtten bør ydes på grundlag af klare kriterier (f.eks. 
maksimalt areal pr. person, der støttes, støttemodtagernes indkomst osv.). 
 
Vi anbefaler dette, fordi bedre adgang til boliger vil sikre, at EU-borgerne får gavn af 
håndgribelige lige rettigheder. Det vil hjælpe med at mindske de sociale spændinger. 
EU opfordres primært tilsyn med støttemekanismen, mens de nationale og lokale 
myndigheder bør løse boligproblemerne mere aktivt. 
 
 

26. Vi anbefaler, at EU forbedrer reguleringen og den ensartede gennemførelse af 
foranstaltninger til støtte for børnefamilier i alle medlemsstater. Disse 
foranstaltninger omfatter: forlængelse af forældreorlov og forøgelse af barsels- og 
børnepasningsydelser.  
 
Vi anbefaler dette, fordi disse foranstaltninger efter vores opfattelse vil afhjælpe EU's 
aktuelle demografiske problem. De vil også forbedre ligestillingen mellem forældre. 
 
 

27. Vi anbefaler, at EU træffer foranstaltninger for at sikre, at alle familier har samme 
familierettigheder i alle medlemsstater. Disse rettigheder omfatter retten til 
ægteskab og adoption. 
 
Vi anbefaler dette, fordi alle EU-borgere efter vores opfattelse bør have lige 
rettigheder, herunder familierettigheder. Familien er den grundlæggende form for 
social organisation. En glad familie bidrager til et sundt samfund. Anbefalingen har til 
formål at sikre, at alle borgere har familierettigheder, uanset køn, voksenalder, 
etnicitet eller fysisk helbredstilstand. 
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Underområde 3.3 Retfærdighed/Underområde 3.4 Adgang til idræt 
 

28. Vi anbefaler, at EU's strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025 
prioriteres højt og fremmes som et hasteanliggende i alle medlemsstater. EU bør a) 
fastlægge indikatorer (dvs. holdninger, lønforskelle, beskæftigelse, lederskab osv.), 
overvåge strategien årligt og være gennemsigtig med hensyn til resultaterne og b) 
udpege en ombudsmand for at få feedback direkte fra borgerne. 
 
Vi anbefaler dette, fordi ligestilling efter vores opfattelse ligger langt fra, hvad vi gerne 
ser i EU. Der bør være harmoni med hensyn til ligestilling mellem kønnene og 
borgerlige rettigheder på europæisk plan, således at de opnås i alle lande og ikke kun 
i lande med et stærkere enighed om spørgsmålet. Vi værdsætter kvinders 
tilstedeværelse og bidrag i indflydelsesrige stillinger og i alle erhverv med henblik på 
at skabe et mangfoldigt og velfungerende EU. Kvinder er dårligt stillede i mange 
situationer (selv hvis de har en god/videregående uddannelse eller andre privilegier), 
så der er et stærkt behov for en sådan strategi. 
 
 

29. Vi anbefaler, at EU fremmer og øger bevidstheden om idræt og fysisk aktivitet i alle 
medlemsstater på grund de sundhedsmæssige fordele herved. Idræt og fysisk 
aktivitet bør være en del af socialpolitikken, politikkerne vedrørende fysisk og 
mental sundhed samt uddannelse og arbejdsmarkedspolitikkerne (dvs. fremme 
lægeordineret idræt og/eller fysisk aktivitet, garantere adgang til idrætsfaciliteter, 
give en times arbejdstid om ugen til fysisk aktivitet osv.). 
 
Vi anbefaler dette, fordi det er en investering på lang sigt. Hvis der investeres i idræt 
og fysisk aktivitet, mindskes omkostningerne til og byrderne for sundhedstjenesterne. 
Hvis idræt og fysisk aktivitet benyttes som et sundhedsindgreb, forkortes 
behandlingstiden, og behandlingen bliver mere effektiv. Dette gennemføres allerede 
med succes i f.eks. Tyskland. Idræt kan bruges til at opbygge værdier som f.eks. 
engagement, indsats, selvværd, respekt og kammeratskab. En stillesiddende livsstil er 
nu mere udbredt end i tidligere generationer på grund af bl.a. flere skrivebordsjob 
og/eller ændrede vaner i fritiden. 
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30. Vi anbefaler, at EU forpligter hver medlemsstat til at have en fastsat mindsteløn, 
som står i forhold til leveomkostningerne i den pågældende stat, og betragtes som 
en rimelig løn, der muliggør minimumslevevilkår over fattigdomsgrænsen. Hver 
medlemsstat skal overvåge dette.  
 
Vi anbefaler dette, fordi det ikke er rimeligt, at man ikke kan opretholde et 
eksistensminimum, selv om man arbejder. Rimelige lønninger bør bidrage til 
livskvaliteten på et socialt plan. Urimelige lønninger har store omkostninger for 
staterne (sikkerhed, skatteundgåelse, højere sociale omkostninger osv.). 
 
 

31. Vi anbefaler, at skatter og afgifter harmoniseres mellem EU's medlemsstater (for at 
undgå skattely i EU og udflytning inden for Europa), og at der indføres 
skatteincitamenter til at modvirke udflytning af arbejdspladser til tredjelande. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi er bekymrede over konsekvenserne af udflytning af 
arbejdspladser til tredjelande, og fordi dette vil forhindre skattekonkurrence mellem 
EU's medlemsstater. 
 
 
Arbejdsområde 4: Læring i Europa 
 

Underområde 4.1 Europæisk identitet/Underområde 4.2 Digital uddannelse 
 

32. Vi anbefaler, at flersprogethed fremmes fra en tidlig alder — allerede i børnehaven. 
Fra grundskolen og fremefter bør det være obligatorisk, at børn opnår et C1-niveau 
på et andet aktivt EU-sprog end deres eget.  
 
Vi anbefaler dette, fordi flersprogethed er et redskab, der forbinder mennesker og 
bygger bro til andre kulturer, da det gør andre lande og deres kulturer mere 
tilgængelige. Flersprogethed styrker den europæiske identitet og interkulturel 
udveksling. Det er vigtigt at få kendskab til de øvrige kulturer i Den Europæiske Union. 
Det bidrager til at skabe en fælles europæisk identitet og forståelse af andre 
europæiske kulturer, hvis man kan samtale på to sprog på et højt niveau. EU skal sikre, 
at der er et tæt samarbejde mellem EU og uddannelsesinstitutionerne om at udvikle 
gode uddannelsesresultater. Der er desuden behov for et dedikeret program (f.eks. 
digitale platforme, udvidede Erasmus+-programmer osv.), som udelukkende har til 
formål at fremme flersprogethed. De nuværende Europaskoler kan tjene som model 
i denne henseende. EU bør oprette flere sådanne skoler og aktivt fremme dem. 
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33. Vi anbefaler, at EU yder en indsats for at øge bevidstheden om farerne ved 
internettet og digitalisering for unge gennem indførelse af et obligatorisk fag i 
grundskolen. EU bør udvikle værktøjer og etablere fælles uddannelsesområder for 
unge, så de kan lære sammen.  
 
Vi anbefaler dette, fordi de nuværende initiativer eller programmer på dette område 
ikke er tilstrækkelige. Mange EU-borgere har desuden ikke kendskab til de 
eksisterende EU-initiativer på disse områder. Børn er ikke tilstrækkeligt bevidste om 
farerne ved internettet, og vi bør derfor gøre meget mere for at fremme og øge 
bevidstheden blandt den yngre generation. 
 
 

34. Vi anbefaler, at EU yder en indsats for at gøre teknologi mere tilgængelig for den 
ældre generation ved at fremme programmer og initiativer, f.eks. gennem kurser, 
der er skræddersyet til deres behov. EU bør garantere retten til at anvende 
digitalisering for dem, der ønsker det, og foreslå alternativer til dem, der ikke ønsker 
det.   
 
Vi anbefaler dette, fordi EU bør sikre, at ældre kan deltage i den digitale verden, og at 
ingen udsættes for forskelsbehandling. Der bør indføres forenklede værktøjer for 
generationer, der ikke er så erfarne med brugen af visse teknologier, for at integrere 
dem i den moderne verden. Vi anbefaler, at de allerede eksisterende værktøjer 
fremmes, så borgerne får kendskab til disse muligheder. EU bør ikke forskelsbehandle 
de ældre generationer med hensyn til anvendelsen af computerværktøjer. (Det skal 
her bemærkes, at dette betyder, at borgerne skal kunne leve deres liv uden at være 
forpligtet til at være på internettet). EU bør tilrettelægge permanent og gratis bistand 
til ældre generationer, så de lettere kan få adgang til digitale værktøjer. 
 
 

Underområde 4.3 Kulturel udveksling/Underområde 4.4 Miljøundervisning  
 

35. Vi anbefaler, at EU opretter en platform, hvor materiale til undervisning i 
klimaændringer, bæredygtighed og miljøspørgsmål stilles til undervisningsformål. 
Disse oplysninger bør baseres på fakta, kontrolleres af eksperter og tilpasses 
specifikt til hver enkelt medlemsstat. Platformen: 

● bør indeholde kurser til flere målgrupper, f.eks. personer, der bor i byen eller 
på landet, alle aldersgrupper og alle niveauer af forudgående viden 

● skal være tilgængelig for alle medlemsstater og være nemt at få adgang til 
● bør ved gennemførelsen omfatte en oplysningsplan, som bør gennemføres i 

samarbejde med relevante virksomheder 
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● kan stilles til rådighed sammen med et finansieringsprogram til støtte for 
anvendelsen og implementeringen af oplysningerne på platformen. Denne 
finansiering bør også anvendes til at støtte ekskursioner, så deltagerne kan 
opleve virkelige eksempler. 
 

Vi anbefaler dette, fordi mennesker i alle aldre har brug for adgang til faktabaseret 
information om, hvordan man håndterer klimaændringer, bæredygtighed og 
miljøspørgsmål. Vigtige begreber, f.eks. det økologiske fodaftryk, skal forstås af alle, 
især af unge, eftersom vi bruger det, vi lærer som børn, gennem hele livet. Disse 
emner er komplekse, og misinformation er udbredt. Vi har brug for en troværdig kilde, 
og EU har den troværdighed og de ressourcer, der kræves for at etablere en sådan 
kilde. Dette er også vigtigt, fordi vidensniveauet og nem adgang til troværdige 
oplysninger varierer fra medlemsstat til medlemsstat. 
 
 

36. Vi anbefaler, at EU som en prioritet gør udvekslingsprogrammer tilgængelige for alle 
(aldersgrupper, medlemsstater, uddannelsesniveauer og personer med forskellig 
finansiel kapacitet) og støtter udveksling eller praktikophold mellem sektorer, 
lande, uddannelsesinstitutioner, byer og virksomheder. EU bør være ansvarlig for 
at iværksætte, formidle og finansiere kulturelle og sociale udvekslinger i hele EU — 
både fysisk og digitalt. EU skal aktivt fremme disse initiativer og målrette indsatsen 
mod personer, der ikke allerede har kendskab til kulturelle og sociale 
udvekslingsprogrammer. Konferencen om Europas fremtid, hvor deltagerne blev 
udvalgt tilfældigt, er det perfekte eksempel på en europæisk udveksling. Vi ønsker 
mere af dette — men også mindre initiativer — og udvekslinger inden for idræt, 
musik, (sociale) praktikophold osv. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt, at der skabes en følelse af sammenhold og 
samhørighed, og at fremme tolerance over for alle vores smukke 
forskelle/forskellige perspektiver samt for udviklingen af individuelle færdigheder. 
Gennem denne proces kan der udvikles venskaber, gensidig forståelse og kritisk 
tænkning. Vi ønsker at fremme inddragelsen af alle medlemmer af samfundet, også 
mennesker, som ikke tidligere har været involveret i sådanne initiativer. 
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Underområde 4.5 Kvalitet, finansiering og adgang til uddannelse/Underområde 4.6 
Harmonisering af uddannelse  
 

37. Vi anbefaler, at alle medlemsstater når til enighed om og vedtager en certificeret 
minimumsstandard for uddannelse i kernefag, der indledes allerede i grundskolen. 
Dette skal sikre, at alle borgere har lige adgang til uddannelse af høj kvalitet, som 
vil medvirke til at sikre retfærdighed og lighed. 
 
 
Vi anbefaler dette, fordi: 

● indførelsen af en minimumsstandard vil give forældre, lærere og elever større 
tillid til deres uddannelsessystemer, samtidig med at der sikres kapacitet til 
initiativ og mangfoldighed  

● det vil forstærke og styrke en fælles europæisk identitet og fremme 
sammenhold, enhed og tilhørsforhold  

● det vil øge samarbejdet og udvekslingen mellem skoler på tværs af EU's 
medlemsstater, forbedre forholdet mellem undervisere og elever og yde en 
vigtig hjælp til gennemførelsen af udvekslingsprogrammer. 

 
38. Vi anbefaler, at der undervises i engelsk efter en certificeret standard som et 

kernefag i grundskolen i alle EU's medlemsstater for at lette og styrke de 
europæiske borgeres evne til at kommunikere effektivt. 
 
Vi anbefaler dette, fordi: 

● dette vil skabe større enhed og lighed ved at øge borgernes evne til at 
kommunikere med hinanden og støtte en stærkere fælles europæisk identitet 

● dette vil give mulighed for et bredere, fleksibelt og mere tilgængeligt 
arbejdsmarked, hvor borgerne har den tillid, der kræves for at arbejde og 
kommunikere i alle andre medlemsstater, hvilket giver flere personlige og 
erhvervsmæssige muligheder 

● der med dette initiativ hurtigt kan opnås en situation, hvor et fælles sprog 
anvendes i hele Europa 

● anvendelsen af et fælles sprog fremskynder udvekslingen af oplysninger, 
hvilket vil gavne samarbejdet, den fælles indsats mod kriser og mulighederne 
for at yde humanitær bistand og vil bringe Europa og europæerne tættere på 
hinanden. 
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Arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling 
 
Underområde 5.1 Demokratisering af digitaliseringen/Underområde 5.2 
Cybersikkerhed 
 

39. Vi anbefaler, at EU gives flere beføjelser til at bekæmpe ulovligt indhold og 
cyberkriminalitet. Vi anbefaler en styrkelse af kapaciteten i Europol/Det 
Europæiske Center til Bekæmpelse af IT-Kriminalitet, herunder:  

● øgede finansielle ressourcer og flere ansatte  
● indførelse af ensartede straffebestemmelser på tværs af medlemsstaterne  
● sikring af hurtig og effektiv håndhævelse. 

 
Vi anbefaler dette for at sikre frihed på internettet, men samtidig sikre, at 
forskelsbehandling, misbrug og chikane straffes. Vi støtter idéen om at oprette et 
europæisk offentligt organ, fordi vi ikke ønsker at overlade reguleringen af 
onlineplatforme til private virksomheder. Onlineplatforme skal tvinges til at påtage 
sig ansvaret for det indhold, der distribueres, men vi ønsker at sikre, at deres 
interesser ikke kommer i første række. Reguleringen af indholdet og retsforfølgningen 
af de ansvarlige skal være effektiv og hurtig, så den også har en afskrækkende virkning 
på de kriminelle. 
 
 

40. Vi anbefaler, at EU investerer i innovative digitale infrastrukturer af høj kvalitet 
(som f.eks. 5G, der udvikles i Europa) for at sikre Europas autonomi og forhindre 
afhængighed af andre lande eller private virksomheder. EU bør også være 
opmærksom på investeringer i underudviklede regioner i EU. 
 
Vi anbefaler dette, fordi digital infrastruktur spiller en afgørende rolle for Europas 
økonomi og for at lette dagligdagen i Europa. Europa har derfor brug for digital 
infrastruktur af høj kvalitet. Hvis Europa er afhængigt af andre, kan det være sårbart 
over for negative påvirkninger fra private virksomheder eller tredjelande. Europa bør 
derfor investere i digitale infrastrukturer for at styrke sin autonomi. Det er også vigtigt 
at sikre digital inklusion ved at sørge for, at der investeres i de mindre digitalt 
udviklede regioner.  
 
 

41. Vi anbefaler, at EU fremmer uddannelse i fake news, misinformation og 
onlinesikkerhed i de europæiske skoler. Denne indsats bør baseres på eksempler på 
bedste praksis fra hele EU. EU bør oprette en organisation, der specifikt skal fremme 
dette arbejde og fremsætte anbefalinger til uddannelsessystemerne. EU bør også 
fremme ikkeformel uddannelse samt innovative og kreative undervisningsteknikker 
(f.eks. deltagelsesbaserede spil). 
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Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt at undervise i onlinesikkerhed og digitale 
sikkerhedskompetencer (håndtering af onlinesvindel, falske oplysninger osv.) i 
skolerne for at give alle de værktøjer, de skal bruge for at beskytte sig selv mod 
onlinetrusler. Det er vigtigt at målrette indsatsen mod den yngre generation, da de er 
meget udsatte for onlinetrusler. Skolerne kan også kommunikere med forældrene for 
at fremme god praksis. Denne undervisning kan baseres på eksempler på god praksis 
fra hele Europa (f.eks. fra Finland), men skal også kunne tilpasses de enkelte landes 
behov. 
 
 
Underområde 5.3 Databeskyttelse 
 

42. Vi anbefaler, at "datagiganternes" misbrug af data begrænses yderligere gennem 
bedre håndhævelse af GDPR (den generelle forordning om databeskyttelse), ved at 
udvikle flere standardmekanismer i EU og ved at sikre, at selv 
tredjelandsvirksomheder med aktiviteter i EU overholder den. Denne forbedring 
bør omfatte krav om en klar og kort forklaring af anvendelsesbetingelserne for at 
undgå tvetydighed og om flere oplysninger om, hvordan og af hvem de vil blive 
anvendt, så standardsamtykke til videreanvendelse og videresalg af data undgås. 
Det bør garanteres, at data slettes permanent, når en borger anmoder herom. 
Forbedringen bør også styrke håndhævelsen af konsekvent overholdelse af reglerne 
om profilering af enkeltpersoner baseret på deres onlineaktiviteter. Vi foreslår to 
typer sanktioner: en bøde, der står i forhold til virksomhedens omsætning, og 
begrænsninger af virksomhedens aktiviteter. 
 
Vi anbefaler dette, fordi der i øjeblikket er meget begrænset gennemsigtighed med 
hensyn til, hvilken type data der indsamles, hvordan de behandles, og hvem de sælges 
til. Vi er nødt til yderligere at begrænse datagiganters magtmisbrug og sikre, at 
borgernes samtykke til databehandling er velinformeret. 
 
 

43. Vi anbefaler, at der oprettes et uafhængigt paneuropæisk agentur, som klart skal 
definere indgribende adfærd (f.eks. spam) og udvikle retningslinjer og mekanismer 
for, hvordan borgerne kan fravælge og tilbagekalde data, navnlig fra tredjeparter. 
Det skal have mandat til at identificere og straffe svindlere og organisationer, der 
ikke overholder reglerne. Det bør arbejde på at sikre overholdelse af EU's regler for 
tredjelandsenheder, der opererer i EU. Agenturet skal finansieres af EU-
institutionerne og skal sammensættes af uafhængige organer (dvs. eksperter fra 
universiteter og repræsentanter for fagfolk). Det bør have roterende formandskab. 
Vi foreslår to typer sanktioner: en bøde, der står i forhold til virksomhedens 
omsætning, og begrænsninger af virksomhedens aktiviteter. 
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Vi anbefaler dette, fordi der ikke findes et centralt agentur med et stærkt mandat, 
som kan hjælpe borgerne, når de har problemer og har brug for hjælp, rådgivning 
eller støtte. Der er ikke fastlagt klare og obligatoriske regler for virksomhederne, og 
sanktionerne håndhæves ikke eller er ubetydelige for virksomhederne.  
 
 

44. Vi anbefaler, at der oprettes et EU-certificeringssystem, der afspejler overholdelsen 
af GDPR (den generelle forordning om databeskyttelse) på en gennemsigtig måde, 
og det bør sikres, at oplysninger om databeskyttelse præsenteres på en tilgængelig, 
klar og enkel måde. Dette certifikat skal være obligatorisk og synligt på websteder 
og platforme. Dette certifikat bør udstedes af et uafhængigt certificeringsorgan på 
europæisk plan, eventuelt et eksisterende organ eller et specifikt organ, som ikke 
er knyttet til nationale regeringer eller den private sektor. 
 
Vi anbefaler dette, fordi der i øjeblikket ikke er nogen eller kun ringe gennemsigtighed 
med hensyn til, hvor godt data beskyttes af den enkelte virksomhed, og fordi 
brugere/kunder ikke har mulighed for at træffe et informeret valg. 
 
 

45. Vi anbefaler, at der gives en bedre forklaring af GDPR (den generelle forordning om 
databeskyttelse), og at kommunikationen omkring den forbedres ved at udarbejde 
standardtekst om overholdelse i et klart og enkelt sprog, der er forståeligt for alle. 
Denne tekst bør indeholde en central meddelelse og/eller centrale principper. 
Processen med at give samtykke bør være mere synlig (dvs. som en app, der 
anmoder om udtrykkelig tilladelse til adgang på telefonen). Den bør ledsages af en 
oplysningskampagne (herunder på TV), og der bør tilbydes obligatoriske kurser (i 
det mindste til alle, der arbejder med data) og rådgivning til alle, der har brug for 
hjælp. 
 
Vi anbefaler dette, fordi ordlyden af GDPR på nuværende tidspunkt er for vag og 
teknisk, og fordi informationsmængden er overvældende og ikke er tilgængelig for 
alle. Kommunikationen varierer også fra land til land og udelukker ofte forskellige 
grupper, primært ældre og personer uden digitale færdigheder. 
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Underområde 5.4 Sund digitalisering 
 

46. Vi anbefaler, at EU tager fat på problemet med "fake news" på to måder: 
● Lovgivning om, at sociale medievirksomheder skal indføre 

maskinlæringsalgoritmer, som kan vise troværdigheden af oplysninger på 
sociale medier og nye medier, så brugerne får adgang til kilder med 
faktatjekkede oplysninger. Vi anbefaler, at algoritmerne kontrolleres af 
eksperter for at sikre, at de fungerer efter hensigten. 

● Implementering af en digital platform, der vurderer oplysninger fra 
traditionelle medier (f.eks. TV, trykte medier og radio) uafhængigt af politiske 
og økonomiske interesser, og som informerer borgerne om nyhedernes 
kvalitet uden at anvende nogen form for censur. Platformen bør være åben 
for offentlig kontrol og overholde de højeste standarder for gennemsigtighed, 
og EU bør sikre, at den øremærkede finansiering anvendes til de tilsigtede 
formål. 
 

Vi anbefaler dette, fordi indsatsen skal målrettes mod forskellige typer medier, og 
fordi sanktioner eller fjernelse af indhold efter vores opfattelse kan føre til censur og 
krænke ytringsfriheden og pressefriheden. Vi anbefaler, at eksperter kontrollerer og 
overvåger, at algoritmen fungerer efter hensigten. Endelig bør platformen efter vores 
mening være upolitisk og uafhængig for at sikre gennemsigtighed og ytringsfrihed. Da 
det er umuligt helt at komme fake news til livs, vil det desuden hjælpe med at mindske 
deres gennemslagskraft i Europa, hvis borgerne får adgang til disse værktøjer. 
 
 

47. Vi anbefaler, at EU iværksætter forskellige foranstaltninger for at sikre en sund brug 
af internettet: 

● EU skal først og fremmest afhjælpe manglen på infrastruktur og udstyr, der 
forhindrer borgerne i at få adgang til internettet.  

● Vi anbefaler dernæst, at EU tilskynder medlemsstaterne til at sørge for, at alle 
aldersgrupper oplyses om internettet og dets risici. Dette kan ske ved at 
indføre fag i skoler for børn og unge og ved at udvikle forskellige programmer 
og læseplaner henvendt til voksne og ældre borgere. Indholdet af disse fag 
bør fastlægges på europæisk plan af en gruppe uafhængige eksperter.  

● Endelig kræver vi, at EU træffe alle de nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at digitaliseringen af samfundet ikke udelukker ældre, og at væsentlige 
tjenester også kan tilgås personligt.  
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● EU bør sikre, at de øremærkede midler anvendes af medlemsstaterne til de 
tilsigtede formål. 

 
Vi anbefaler dette, fordi der er mangel på infrastruktur og hardware (f.eks. 
computere) nogle steder i Europa, og der skal sikres forbindelse, inden borgerne 
uddannes, da der findes regioner og profiler, som kun har begrænset adgang til 
internettet. Vi anbefaler, at der indføres skolefag, som kan hjælpe børn med at opnå 
digitale færdigheder, at der indføres programmer, som kan hjælpe ældre 
generationer med denne digitale omstilling, og at de nødvendige foranstaltninger 
iværksættes for at sikre, at de ældres rettigheder ikke forringes af den digitale 
omstilling. 
 
 

48. Vi anbefaler, at EU styrker uddannelsen af borgerne i alle medlemsstater for at 
forbedre deres kapacitet til kritisk tænkning, skepsis og faktatjek, så de lærer, 
hvordan de uafhængigt kan vurdere, om en oplysning er troværdig eller ej. Dette 
bør gennemføres i grundskolen som et særligt fag, og det bør også tilbydes i andre 
offentlige sammenhænge til borgere i alle aldre, som ønsker at drage fordel af sådan 
læring. EU bør sikre, at de øremærkede midler anvendes af medlemsstaterne til de 
tilsigtede formål. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det efter vores opfattelse er umuligt helt at komme fake news 
til livs, og fordi sådan uddannelse vil hjælpe borgerne med at genkende fake news. På 
denne måde vil virkningerne af fake news på samfundet og borgerne selv blive 
mindre. Dette ville også give de enkelte borgere mere handlekraft, fordi de ikke er 
afhængige af institutioner for at få troværdige oplysninger.  
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Bilag: ANDRE HENSTILLINGER, DER BLEV BEHANDLET AF PANELET, OG SOM IKKE 

BLEV VEDTAGET 

 
Arbejdsområde 3: Et retfærdigt samfund 
 
Underområde 3.2 Lige rettigheder 
 
Vi anbefaler, at EU opretter en mekanisme til at sikre overvågning og håndhævelse af 
mindretalsrettigheder (f.eks. en portal eller et kontor, hvor folk kan indgive klager).  
 
Vi anbefaler dette, fordi enhver person efter vores opfattelse skal have mulighed for at udtrykke sin 
holdning og for at søge og modtage hjælp. Et sådant kontor er nødvendigt for at mindske 
spændingerne mellem mindretal og flertallet. 
 
 
Underområde 3.3 Retfærdighed/Underområde 3.4 Adgang til idræt 
 
Vi anbefaler, at EU øger bevidstheden om fysisk aktivitet ved at bruge offentlige personligheder 
som rollemodeller (Parlamentets arrangementer bør f.eks. en form for fysisk aktivitet eller 
lignende, f.eks. nogle øjeblikkes udstrækning, "walk the talk" eller hop). 
 
Vi anbefaler dette, fordi offentlige personligheders deltagelse i fysisk aktivitet vil øge 
bevidstheden. 
 
 
Arbejdsområde 5: En etisk og sikker digital omstilling 
 
Underområde 5.3 Databeskyttelse 
 
Vi anbefaler, at der oprettes et web-ID, der lagrer personoplysninger og følsomme oplysninger, 
men som kun gøres tilgængeligt for myndighederne og politiet. Onlineplatforme og sælgere skal 
anvende en onlinekode, der er knyttet til web-ID'et, og de data, der er relevante for en bestemt 
aktivitet. Standardindstillingen for datadeling gennem dette ID bør være afslag på samtykke. 
Dataene bør kun udleveres til de direkte involverede parter og ikke til tredjeparter. Hvis data 
udleveres til en tredjepart, bør borgeren nemt kunne fravælge dette. Dataene bør kun være 
tilgængelige i et begrænset eller i forbindelse med en bestemt transaktion. Tilladelsen til at 
anvende data bør have udløbsdato eller en klar definition af, hvad virksomheden må bruge disse 
data til. 
 
Vi anbefaler dette, fordi virksomhederne i øjeblikket kan høste alle data, herunder 
personoplysninger og følsomme oplysninger, og bruge dem til mange formål uden at afsløre, 
hvordan og hvorfor. Aktørerne får således flere oplysninger, end de rent faktisk skal bruge for at 
levere tjenester til os, og som de derefter kan derefter videresælge eller videreanvende uden vores 
samtykke. Samtidig vil det sikre internetbrugernes ansvarlighed og bevare deres relative 
anonymitet.  
  



 

 

 124 

  

 

 Panel 2 session 3 - 1 
 

EU-borgerpanel 2: "Europæisk demokrati/værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed" 

  

Konferencen om 
Europas fremtid 
 

Foto © EU, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

Rapport: Panel 2, session 3 

EU-borgerpanel 2: "Europæisk 
demokrati/værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet, sikkerhed" 



 

 

 125 

Konferencen om Europas fremtid 
EU-borgerpanel 2: 

"Europæisk demokrati/værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed" 
 
ANBEFALINGER, DER ER VEDTAGET AF PANELET (OG SOM SKAL FREMLÆGGES FOR 
PLENARFORSAMLINGEN) 
 
Stream 1 Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling  
 
Substream 1.1 Ikkeforskelsbehandling/substream 1.2 Kønsligestilling  
 
1. "Vi anbefaler, at EU fastsætter kriterier for bekæmpelse af forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet (kvoter for unge, ældre, kvinder og minoriteter). Hvis 
virksomheder opfylder kriterierne, får de subsidier eller skattelettelser." 
Vi anbefaler at øge medarbejdernes kendskab til: 

● supranationale og nationale institutioner (f.eks. fagforeninger) 
● mekanismer, som sikrer, at virksomheder overholder gældende regler om 

ikkeforskelsbehandling på arbejdspladsen og 
● kvalifikationsprogrammer for sociale grupper, som udsættes for 

forskelsbehandling på arbejdsmarkedet (unge, ældre, kvinder og minoriteter).  
 
Vi anbefaler at vedtage en EU-lovgivning i to trin. For det første at yde subsidier til 
ansættelse af medarbejdere fra visse kategorier, som er sårbare over for 
forskelsbehandling. For det andet bør loven tvinge arbejdsgivere til at ansætte 
sådanne grupper i en minimumsperiode." 
 
Årsagen hertil er, at EU er ansvarlig for at opretholde en balance mellem frie 
markedsinteresser og beskyttelsen af sårbare kategorier, som bør beskyttes ved lov. 
Heterogene grupper er ønskværdige for virksomheder, da de tilbyder en 
mangfoldighed af kvalifikationer. Subsidier er et yderligere incitament, som kan 
tilbydes virksomhederne. 
 
2. "Vi anbefaler, at EU opretter et incitamentsprogram, som fremmer etableringen 
af prismæssigt overkommelige børnehaver og legepladser i store og små 
virksomheder. Delte faciliteter er også en mulighed for, at mindre virksomheder 
kan få adgang til subsidier.  
Vi anbefaler, at EU tvinger virksomheder til at oprette børnehaver på en måde, der 
er proportionel med antallet af medarbejdere."  
 
Vi anbefaler dette, da en forening af familieliv og arbejdsliv forbedrer de 
arbejdsmæssige resultater, reducerer arbejdsløshed og skaber en situation, hvor 
forældre, navnlig kvinder, kan fortsætte deres karriere. Med en fremhævelse af den 
sociale dimension garanterer den foreslåede løsning børns sikkerhed og reducerer 
forældrenes bekymringer. 
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Substream 1.3 Beskyttelse af menneskerettighederne og miljølovgivningen samt dyrs 
rettigheder  
 
3. "Vi anbefaler at beskytte dyrevelfærd og bæredygtighed i landbruget ved at 
ændre direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål. Der 
skal fastsættes mere detaljerede minimumskriterier. De bør være specifikke, 
målbare og tidsbestemte. Minimumskriterierne bør fastsættes på en sådan måde, 
at de fører til højere dyrevelfærdsstandarder og samtidig muliggør en omstilling til 
et klima- og miljømæssigt bæredygtigt og økologisk landbrug." 
 
Vi mener som borgere, at det er vigtigt at have stærke minimumsstandarder, der er 
harmoniseret med EU's lovgivning om landbrugsdyr. Vi er opmærksomme på, at 
omstillingen kan medføre problemer i visse landbrugssektorer, som modtager 
subsidier, og for dem, der er under omstilling til økologisk og bæredygtigt landbrug. 
Vi mener dog, at det er meget vigtigt at sikre, at denne omstilling gennemføres. 
 
4. "Vi anbefaler at fremme mere miljøvenligt og klimavenligt landbrug i Europa og 
på verdensplan ved at beskatte alle negative emissioner, pesticider og ekstremt 
vandforbrug osv. på grundlag af deres miljøbelastning. Toldafgifter på alle 
landbrugsprodukter, som importeres i EU, skal fjerne konkurrencefordele for 
tredjelande, der ikke har de samme standarder som EU. Med henblik på at fremme 
dyrevenligt landbrug anbefaler vi, at emissioner fra dyretransporter over lange 
distancer beskattes." 
 
Vi mener, at det via oprettelsen af et sådant system er muligt at støtte omstillingen 
til et klima- og miljøvenligt landbrug. 
 
5. "I betragtning af de mange falske nyheder anbefaler vi at fremme en mere 
uafhængig, objektiv og afbalanceret mediedækning ved at: 1. udarbejde et direktiv 
med minimumsstandarder for uafhængige medier på EU-niveau og 2. fremme 
udviklingen af mediekompetencer for alle borgere på EU-niveau". 
 
EU skal udarbejde et direktiv for at sikre mediernes uafhængighed og ytringsfriheden. 
 
6. "Vi anbefaler at ophøre med at yde subsidier til landbrugets masseproduktion, 
hvis de ikke fører til en omstilling mod et klimamæssigt og miljømæssigt 
bæredygtigt og økologisk landbrug. Vi anbefaler, at subsidierne i stedet omdirigeres 
til at støtte en bæredygtig omstilling." 
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I stedet for at yde subsidier til stordrift i landbrugssektoren bør subsidierne 
omdirigeres til bedrifter, der er under omstilling for at overholde de nye 
minimumsstandarder for dyrevelfærd. 
 
Substream 1.4 Ret til privatlivets fred  
 
7. "Vi anbefaler, at enheder, som behandler personoplysninger, skal tildeles licens 
på EU-niveau. Disse enheder skal også underlægges uafhængige eksterne revisioner 
af databeskyttelse hvert år. Enhederne skal straffes for at overtræde reglerne om 
databeskyttelse proportionelt med deres årlige omsætning, og de skal straffes 
hårdere end under den gældende forordning.  Licensen bør inddrages efter to på 
hinanden følgende overtrædelser og straks efter en alvorlig overtrædelse."  
 
Vi anbefaler alt dette, fordi den gældende generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR) ikke er tilstrækkelig, og der skal være bedre overvågning og sanktioner af 
enheder for at sikre, at de ikke handler i strid med databeskyttelsesreglerne og retten 
til privatlivets fred. 
 
8. "Vi anbefaler at styrke EU's kompetence inden for: 1) uddannelse i 
databeskyttelse, 2) bevidsthedsskabelse om databeskyttelse og 3) beskyttelse af 
mindreåriges personoplysninger. Vi anbefaler, at der i GDPR fastsættes mere 
tydelige og strengere regler for behandling af mindreåriges oplysninger, herunder 
regler om samtykke, alderskontrol og kontrol af værger. Vi anbefaler endvidere, at 
der i GDPR indføres en særlig kategori for mindreåriges følsomme oplysninger 
(f.eks. straffeattest, sundhedsoplysninger og nøgenhed), således at mindreårige 
beskyttes mod enhver form for misbrug og forskelsbehandling."  
 
Denne anbefaling er nødvendig, da mindreårige er særlig sårbare over for krænkelser 
af databeskyttelse og privatlivets fred, og den almene befolkning, især mindreårige, 
lærere og værger, på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig opmærksomme på 
databeskyttelse. De har alle behov for at lære, hvordan de skal anvende 
datarelaterede tjenester online og offline, og hvordan de skal beskytte børns ret til 
privatlivets fred. Værger kan endvidere ofte give samtykke til behandling af børns 
oplysninger uden at være fuldt opmærksomme eller være i besiddelse af tilstrækkelig 
viden, og børn kan forfalske forældrenes samtykke. Sidst, men ikke mindst er der 
behov for denne anbefaling, da der ikke findes en hensigtsmæssig 
oplysningskampagne om databeskyttelse i hele EU, som er særligt rettet mod 
mindreårige, værger og lærere, til trods for dennes afgørende betydning.  
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9. "Vi anbefaler at indføre standardiserede privatlivspolitikker og letforståelige, 
præcise og brugervenlige samtykkeformularer, som tydeligt angiver, hvilken 
databehandling der er strengt nødvendigt, og hvilken der er valgfri. Vi anbefaler, at 
tilbagetrækning af samtykke bør være nemt, hurtigt og permanent. Vi anbefaler at 
forbyde enheder at begrænse deres tjenester ud over, hvad der er nødvendigt, hvis 
der ikke gives samtykke til valgfri databehandling."  
 
Vi anbefaler dette, fordi de gældende EU-regler ikke er tilstrækkelig præcise, 
tilbagetrækning af samtykke er omstændelig, midlertidig og kompliceret, og fordi 
enheder ikke er interesserede i at tilbyde deres tjenester til borgere, som gør brug af 
deres databeskyttelsesrettigheder. 
 
Stream 2: Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet  
 
Substream 2.1 Beskyttelse af retsstatsprincippet  
 
10. "Vi anbefaler, at forordning (EU, Euratom) 2020/2092 om en generel ordning 
med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget, som blev vedtaget den 16. 
december 2020, ændres, således at den finder anvendelse på alle overtrædelser af 
retsstatsprincippet frem for blot at vedrøre overtrædelser, der påvirker EU-
budgettet."  
 
Forordningen om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens 
budget gør det muligt at suspendere EU-midler til medlemsstater, som overtræder 
retsstatsprincippet. På baggrund af forordningens nuværende ordlyd finder den dog 
alene anvendelse på overtrædelser, der påvirker, eller er i fare for at påvirke, 
EU-budgettet. Forordningens nuværende formulering er endvidere selvbeskyttende 
i relation til EU-budgettet og EU's institutioner frem for borgerne i de berørte 
medlemsstater. Vi anbefaler derfor, at forordningens nuværende tekst ændres, 
således at den omfatter alle overtrædelser af retsstatsprincippet. 
 
11. "Vi anbefaler, at EU arrangerer årlige konferencer om retsstatsprincippet på 
baggrund af offentliggørelsen af årsrapporten om retsstatsprincippet 
(Kommissionens mekanisme for overvågning af medlemsstaternes overholdelse af 
retsstatsprincippet). Medlemsstaterne bør være forpligtede til at sende socialt 
mangfoldige nationale delegationer til konferencen, der skal omfatte både borgere 
og tjenestemænd." 
 
Denne konference bør fremme dialog blandt EU-borgere om spørgsmål angående 
retsstatsprincippet samt dialog mellem borgere og eksperter, der udarbejder 
årsrapporterne om retsstatsprincippet. Vi mener, at deltagerne i en atmosfære af 
gensidig anerkendelse og deling kan bringe bedste praksis og idéer med tilbage til 
deres hjemlande. Konferencen bør endvidere skabe opmærksomhed og forståelse 
omkring retsstatsprincippet og resultaterne i og processen bag årsrapporten om 
retsstatsprincippet. Den vil også fange mediernes opmærksomhed og gøre det muligt 
for borgerne at dele deres erfaringer og sammenholde dem med resultaterne i 
rapporten.  
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Substream 2.2 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet/substream 2.4 Medier og 
desinformation  
 
12. "Vi anbefaler, at EU i højere grad forstærker sine konkurrenceregler i 
mediesektoren for at sikre mediepluralismens beskyttelse i alle medlemsstater. EU 
bør forhindre store mediemonopoler og politiske udnævnelsesprocesser for 
medieplatformes bestyrelser. Vi anbefaler også, at EU's kommende retsakt om 
mediefrihed inkluderer regler, som forhindrer, at politikere ejer medieplatforme 
eller udøver en stærk påvirkning af deres indhold." 
 
Vi anbefaler dette, fordi styrkelse af EU's konkurrenceregler vil fremme et pluralistisk 
medielandskab, hvor borgerne har et valg. Da Kommissionen i øjeblikket er ved at 
udarbejde en lov (retsakt om mediefrihed) for integriteten på EU's mediemarked, bør 
denne lov også afspejle, at medieplatforme ikke bør ejes eller være under påvirkning 
af politikere. 
 
Substream 2.3 Sikkerhed 
 
13. "Vi anbefaler, at EU-institutionerne spiller en større rolle med hensyn til alle de 
værktøjer, der står til rådighed for dem, herunder nationale centre for 
cybersikkerhed og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), for 
at beskytte enkeltpersoner, organisationer og institutioner mod nye trusler, som 
stammer fra brud på cybersikkerheden og anvendelse af kunstig intelligens til 
kriminelle formål. Vi anbefaler endvidere, at de af EU og EU's agenturer 
udarbejdede direktiver gennemføres korrekt og formidles i alle medlemsstater."  
 
Vi anbefaler dette, fordi borgerne føler sig hjælpeløse og ikke er bevidste om, hvad 
Unionen gør for at bekæmpe disse trusler. Vi anbefaler dette, fordi disse trusler er en 
alvorlig national og europæisk sikkerhedsbekymring. Vi anbefaler dette, fordi Europa 
bør være en ægte innovator på dette område. 
 
14. "Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i sine forbindelser med lande uden for 
EU først og fremme styrker fælles demokratiske værdier ved sine grænser. Vi 
anbefaler, at Unionen først derefter kan være en ambassadør for vores 
demokratiske model i lande, der er rede og villige til at gennemføre den via 
diplomati og dialog." 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at kigge indad, før vi kigger udad. Fordi Europa 
kan og bør støtte medlemsstaterne i styrkelse af deres demokratier. Fordi det også er 
ved at gå forrest og støtte den indsats, der gøres på demokratiområdet i lande uden 
for EU, at vi beskytter os selv. 
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Stream 3: Reform af EU  
 
Substream 3.1 Institutionel reform  
 
15. "Vi anbefaler at ændre navnene på EU's institutioner for at præcisere deres 
funktioner. Eksempelvis kunne Rådet for Den Europæiske Union betegnes som 
Senatet for Den Europæiske Union. Europa-Kommissionen kunne betegnes som 
Eksekutivkommissionen for Den Europæiske Union."  
 
Vi anbefaler dette, fordi det i øjeblikket er svært for borgerne at forstå de enkelte EU-
institutioners roller og funktioner. Deres navne afspejler ikke deres funktioner. 
Borgerne kan ikke forventes at kunne skelne mellem Rådet for Den Europæiske Union, 
Det Europæiske Råd og Europarådet. Det er vigtigt at undgå overlapninger.  
 
16. "Vi anbefaler at vedtage en valglov for Europa-Parlamentet, som harmoniserer 
valgbetingelserne (stemmeret, dato for valg, krav til valgkredse, kandidater, 
politiske partier og deres finansiering). Europæiske borgere bør have ret til at 
stemme på partier på forskellige niveauer i Unionen, som hver især består af 
kandidater fra flere medlemsstater. Under en tilstrækkelig overgangsperiode vil 
borgerne fortsat kunne stemme på både nationale og transnationale partier."  
 
Vi anbefaler dette, fordi EU er nødt til at skabe en fællesskabsfølelse, hvilket kan 
opnås via et ægte fælles valg til Europa-Parlamentet. Dette fælles valg vil holde 
medlemmerne af Europa-Parlamentet ansvarlige og rette valgkampagnernes fokus 
mod fælles europæiske emner.  
 
Substream 3.2 Beslutningstagning  
 
17. "Vi anbefaler at oprette en onlineplatform, hvor borgerne kan finde og anmode 
om at få faktatjekket oplysninger. Denne platform bør være tydeligt associeret med 
EU-institutionerne, struktureres i henhold til emner og være lettilgængelig (f.eks. 
omfatte en telefonhotline). Borgerne bør kunne stille kritiske spørgsmål til 
eksperter (f.eks. akademikere og journalister) og få faktuelle svar med 
kildeangivelser." 
 
Fri adgang til faktuelle oplysninger er af største værdi for vores samfund, således at 
borgerne er velinformerede og beskyttede mod falske nyheder og desinformation. Vi 
har brug for en troværdig og uafhængig kilde til oplysninger, der ikke er påvirket af 
politiske, økonomiske og nationale interesser. Platformen kan endvidere bygge bro 
(dvs. en direkte relation) mellem borgerne og EU. 
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18. "Vi anbefaler, at der i særlige tilfælde bør være en folkeafstemning i hele EU om 
spørgsmål, der har meget stor betydning for alle europæiske borgere. 
Folkeafstemningen bør udskrives af Europa-Parlamentet og bør være juridisk 
bindende."  
 
EU-borgere bør have mere direkte indflydelse på vigtige beslutninger i anliggender, 
der vedrører hele EU. Folkeafstemninger bør dog kun afholdes i særlige tilfælde, da 
de hermed forbundne omkostninger er for høje til at afholde dem regelmæssigt. Vi 
er opmærksomme på, at denne anbefaling kan kræve en traktatændring og tilpasning 
af nationale forfatninger. 
 
19. "Vi anbefaler at oprette en digital platform med flere funktioner, hvor borgerne 
kan stemme i onlinevalg og -afstemninger. Borgerne bør kunne angive en 
begrundelse for deres stemme i vigtige spørgsmål og lovforslag, der udarbejdes af 
EU-institutioner. Platformen bør være sikker, bredt tilgængelig og yderst synlig for 
alle borgere." 
 
Formålet med denne platform er at øge deltagelsen i europæiske politikker og 
fremme borgernes adgang til hørings- og afstemningsprocesser. Nuværende 
værktøjer og processer er ikke synlige nok, hvilket er grunden til, at vi har brug for et 
nyt integreret værktøj for disse forskellige funktioner. Større deltagelse fører til bedre 
beslutninger, mere tillid blandt europæiske borgere og en generelt mere 
velfungerende Union. 
 
20. "Vi anbefaler, at afstemningssystemerne i EU-institutionerne revurderes med 
fokus på spørgsmålet om enstemmighed. Stemmevægtningen bør beregnes på en 
retfærdig måde, således at små landes interesser beskyttes."  
 
Enstemmighed udgør en væsentlig udfordring for beslutningstagning i EU. Det store 
antal medlemsstater gør det meget svært at opnå enighed. EU-traktaterne bør om 
fornødent ændres for at imødegå spørgsmålet om enstemmighed. 
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Substream 3.3 Tættere integration  
 
21. "Vi anbefaler, at EU foretager offentlige investeringer, som fører til skabelse af 
hensigtsmæssige arbejdspladser og til forbedring og harmonisering af livskvalitet 
på tværs af EU, mellem medlemsstaterne og internt i medlemsstaterne (dvs. på 
regionalt niveau). Der er behov for at sikre tilsyn, gennemsigtighed og effektiv 
kommunikation over for borgerne i forbindelse med gennemførelsen af offentlige 
investeringer og for at gøre det muligt for borgerne at spore hele 
investeringsprocessen. Investeringer i livskvalitet omfatter uddannelse, sundhed, 
boligforhold, fysiske infrastrukturer, ældrepleje og pleje af personer med handicap 
under hensyntagen til behovene i de enkelte medlemsstater. Yderligere 
investeringer bør stræbe efter at skabe en god balance mellem et hensigtsmæssigt 
arbejdsliv og privatliv med henblik på at muliggøre en sund livsstil."  
 
Vi anbefaler dette, fordi en harmonisering af niveauet for livskvalitet på tværs af EU 
vil forbedre den økonomiske fremgang i hele EU, hvilket vil føre til et forenet EU. 
Dette er en grundlæggende indikator for yderligere integration af EU. Selv om nogle 
af disse mekanismer allerede eksisterer, mener vi, at der er plads til yderligere 
forbedring. 
 
22. "Vi anbefaler at oprette et fælles grundlag i henhold til et sæt økonomiske 
indikatorer og indikatorer for livskvalitet for alle medlemsstater med de samme 
muligheder, og hvor alle befinder sig på samme niveau, for at opnå en fælles 
økonomisk struktur. Det er vigtigt, at oprettelsen af et fælles grundlag følger en 
tydelig og realistisk tidslinje, som skal fastsættes af institutionerne i henhold til 
eksperternes anbefaling. Eksperterne bør også høres om, hvordan en sådan fælles 
økonomisk struktur bør se ud. Det er også vigtigt, at de indikatorer, som fastsætter 
det fælles grundlag, defineres yderligere med hjælp fra eksperter." 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi vil få et mere forenet Europa, hvis vi har et retfærdigt EU. 
For at være retfærdig skal vi tilbyde alle i EU lige muligheder og et fælles grundlag. En 
fælles økonomisk struktur kan alene opnås, når der er fastsat et fælles grundlag. 
 
23. "Vi anbefaler at beskatte store selskaber og indkomst fra store selskaber for at 
bidrage til offentlige investeringer og for at anvende beskatningen til at investere i 
uddannelse og udvikling af det enkelte land (FoU, legater – Erasmus osv.). Det er 
også vigtigt at fokusere på at udrydde skattely i EU."  
 
Vi anbefaler dette, fordi det vil bidrage til at forebygge skatteunddragelse og 
oprettelse af skattely samt bidrage til overholdelse af lovgivningen. 
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Stream 4: Opbygning af en europæisk identitet  
 
Substream 4.1 Uddannelse i demokrati  
 
24. "Vi anbefaler, at uddannelse i demokrati i EU bør stræbe efter at forbedre og 
opnå en minimumsstandard for viden på tværs af alle medlemsstater. Denne 
uddannelse bør omfatte, men ikke begrænses til, demokratiske processer og 
generelle oplysninger om EU, hvilket der bør undervises i i alle medlemsstater i EU. 
Denne uddannelse bør yderligere beriges af et sæt forskellige koncepter for 
undervisning i den demokratiske proces på en inddragende og alderssvarende 
måde." 
 
Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den 
gennemføres, vil føre til et mere harmoniseret og demokratisk liv i Unionen. 
Begrundelserne er følgende: Unge mennesker vil blive uddannede i demokratiske 
processer; denne uddannelse kan begrænse populisme og desinformation i offentlige 
debatter, føre til mindre forskelsbehandling og slutteligt uddanne og inddrage 
borgerne i demokratiet i et omfang, der rækker ud over deres pligt til at stemme. 
 
25. "Vi anbefaler, at eksisterende og nye teknologier såsom kunstig intelligens 
videreudvikles, forbedres og gøres mere tilgængelige for at reducere sprogbarrierer 
og styrke den fælles identitet og demokratiet i Unionen." 
 
Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den 
gennemføres, vil bidrage til at skabe en fælles europæisk identitet ved at forbedre 
kommunikationen mellem borgerne i alle medlemsstater. 
 
26. "Vi anbefaler, at verificerbare oplysninger gøres lettilgængelige på et forståeligt 
sprog for borgerne via en mobilapplikation med henblik på at forbedre 
gennemsigtighed, offentlig forhandling og demokrati. Denne app kan formidle 
oplysninger om eksempelvis lovgivning, drøftelser i EU, traktatændringer osv."  
 
Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den 
gennemføres, vil fremme kommunikation i form af mere oplyste forhandlinger 
mellem borgerne og de respektive medlemsstater via en app, som kan have mange 
forskellige funktioner. Denne app bør være udformet med sigte på at være relevant 
for alle samt stimulere yderligere nysgerrighed og gøre tekniske oplysninger mere 
tilgængelige og inddragende. Appen bør forstås som en supplerende kilde, der 
formidler oplysninger, som er blevet officielt kontrolleret direkte af EU for at forbedre 
tilliden og gennemsigtigheden i offentlige drøftelser og for at bidrage til at skabe en 
fælles europæisk identitet.  
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Substream 4.2 Europæiske værdier og identitet  
 
27. "Vi anbefaler, at EU opretter en særlig fond for interaktioner online og offline 
(f.eks. udvekslingsprogrammer, paneler og møder) af både kortere og længere 
varighed mellem EU-borgerne med henblik på at styrke den europæiske identitet. 
Deltagerne bør være repræsentative for samfundene i EU, hvilket omfatter 
målgrupper på grundlag af forskellige kriterier, dvs. demokratiske, 
socioøkonomiske og beskæftigelsesmæssige kriterier. Målene for denne fond skal 
være tydeligt specificerede med henblik på at stimulere den europæiske identitet, 
og fonden skal evalueres regelmæssigt." 
 
Vi anbefaler dette, fordi disse former for interaktioner gør det muligt for borgerne at 
dele idéer, og længere udvekslinger giver dem mulighed for at forstå de forskellige 
kulturer og dele erfaringer, herunder faglige praksisser. Der er behov for en EU-fond, 
fordi det er vigtigt, at alle kan deltage, herunder dem, der normalt ikke deltager. 
 
28. "Vi anbefaler, at EU investerer i hurtigt at modvirke desinformation ved at 
støtte eksisterende organisationer og initiativer såsom adfærdskodeksen om 
desinformation og Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier samt 
lignende initiativer i medlemsstaterne. Modforanstaltningerne kan omfatte 
faktatjek, bevidsthedsskabelse omkring desinformation, tilvejebringelse af 
lettilgængelige statistikker, passende sanktioner for dem, der spreder 
desinformation, på grundlag af en retlig ramme og håndtering af kilderne til 
desinformation." 
 
Denne anbefaling er vigtig, fordi misinformation og desinformation, som stammer fra 
lande i og uden for EU, skaber konflikter blandt EU-borgerne, polariserer samfundet, 
bringer demokratiet i fare og skader økonomien. Der er behov for væsentlige 
menneskelige og finansielle ressourcer som følge af kompleksiteten af dette emne. 
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29. "Vi anbefaler 1) at øge hyppigheden af interaktioner online og offline mellem 
EU og dets borgere (f.eks. ved at spørge borgerne direkte om EU-anliggender og ved 
at oprette en brugervenlig platform for at sikre, at alle borgere kan interagere med 
EU-institutioner og EU-tjenestemænd), og 2) vi anbefaler, at der udarbejdes et 
charter, adfærdskodeks eller retningslinjer for EU-tjenestemænd for at give 
borgerne mulighed for at ytre deres holdninger og få tilbagemelding herpå med 
henblik på at sikre, at de kan deltage i EU's politiske beslutningsproces. Der bør 
findes forskellige former for interaktioner, således at alle borgere kan deltage."  
 
Vi anbefaler dette, fordi der findes adskillige måder at kontakte EU-institutionerne på 
(onlineplatforme, repræsentative organer), men de er ikke kendte eller effektive og 
ej heller gennemsigtige. Der er store forskelle på tilgængeligheden på tværs af 
landene. Mere hyppige interaktioner og interaktioner af højere kvalitet vil føre til en 
følelse af ejerskab af EU-medborgerskabet. 
 
30. "Vi anbefaler, at den europæiske identitet og de europæiske værdier (dvs. 
retsstatsprincippet, demokrati og solidaritet) bør tildeles en særlig plads i 
migranternes integrationsproces. Eventuelle foranstaltninger kan omfatte 
oprettelse af programmer eller støtte til allerede eksisterende (lokale) programmer 
for at tilskynde til sociale interaktioner mellem migranter og EU-borgere eller 
inddrage virksomheder i de programmer, som støtter integrationen af migranter. 
Der bør samtidig hermed lanceres lignende programmer med henblik på at skabe 
opmærksomhed blandt EU-borgerne om migrationsrelaterede problemstillinger."  
 
Denne anbefaling er vigtig, fordi sociale interaktionsprogrammer kan støtte 
migranter i deres nye liv og give ikkemigranter mulighed for at få indsigt i 
migranternes dagligdag. Hvis migranter bor i ghettoer, er det ikke muligt at integrere 
dem i samfundet i det pågældende land og i EU. Der er behov for en fælles politik, 
idet migranter, når de kommer ind i EU, kan rejse til alle lande i EU. Lokale initiativer 
bør støttes, da lokale regeringer vil anvende midlerne mere effektivt sammenlignet 
med nationalt niveau. 
 
Substream 4.3 Oplysninger om EU  
 
31. "Vi anbefaler, at EU stiller flere oplysninger og nyheder til rådighed for 
europæiske borgere. EU bør anvende alle nødvendige midler, samtidig med at 
mediernes frihed og uafhængighed respekteres. EU bør stille ressourcer samt 
omfattende og pålidelige oplysninger om EU's aktiviteter og politikker til rådighed 
for medieplatforme. EU bør garantere, at oplysningerne transmitteres jævnt på 
tværs af alle medlemsstater af nationale og europæiske medier, og bør sikre, at 
medlemsstaterne opfordrer offentlige platforme og offentlige nyhedsagenturer til 
at dække europæiske anliggender." 
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Vi anbefaler dette, fordi størstedelen af de europæiske borgere ifølge vores 
personlige erfaringer og data fra Eurobarometer får deres oplysninger fra de 
traditionelle medier (pressen, radio og fjernsyn), og de oplysninger om EU, der i 
øjeblikket tilbydes via disse kanaler, er meget begrænsede. Medierne, især de 
offentlige medier, har en almennyttig funktion, hvorfor rapportering om EU-
anliggender, der påvirker den europæiske befolkning, er afgørende og uundværlige 
for at varetage denne funktion. Vi anbefaler, at de oplysninger om EU, der udsendes 
i de forskellige medlemsstater, er identiske med henblik på at fremme integration og 
undgå forskellige oplysninger om forskellige problemstillinger i hvert enkelt land. Det 
er mere gennemførligt og billigere at bruge de allerede eksisterende mediekanaler 
end at oprette en ny kanal, og det vil føre til samme resultat. De eksisterende kanaler 
har også den fordel, at de allerede er kendte af borgerne. Ingen borger bør skulle 
vælge mellem forskellige kanaler for at kunne tilgå forskelligt (nationalt eller 
europæisk) indhold. 
 
32. "Vi anbefaler, at EU opretter og reklamerer for flersprogede onlinefora og 
offlinemøder, hvor borgerne kan indlede drøftelser med EU-repræsentanter uanset 
emnet og det geografiske omfang af den drøftede problemstilling. Der bør være 
fastsat en kort frist for disse onlinefora og offlinemøder, inden for hvilken svarene 
på spørgsmålene modtages. Alle oplysningerne om disse fora bør centraliseres i et 
integreret officielt websted med forskellige funktioner såsom et forum med ofte 
stillede spørgsmål, muligheden for at dele idéer, forslag eller bekymringer med 
andre borgere og med en mekanisme, der kan identificere dem med størst 
opbakning. Adgang hertil bør under alle omstændigheder være nem, og der bør 
anvendes et ikkebureaukratisk sprog." 
 
Vi anbefaler dette, fordi det vil skabe en direkte kanal mellem europæiske borgere og 
europæiske repræsentanter, hvor de kan tale med og inddrage hinanden, hvilket vil 
give borgerne en nem adgang til oplysninger om EU og gøre dem mere 
opmærksomme på allerede eksisterende oplysninger. Det vil skabe et mere 
gennemsigtigt og åbent EU og vil hjælpe borgerne til at dele deres problemer og 
tanker, få svar og politiske løsninger og give dem mulighed for at deltage i og dele 
perspektiver og erfaringer med andre borgere. 
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33. "Vi anbefaler, at EU-institutionerne og -repræsentanterne anvender et mere 
tilgængeligt sprog og undgår at anvende bureaukratiske begreber i deres 
kommunikation, samtidig med at de pågældende oplysningers kvalitet og 
ekspertise bevares. EU bør endvidere tilpasse de oplysninger, der stilles til rådighed 
for borgerne, til forskellige kommunikationskanaler og målgruppeprofiler (f.eks. 
aviser, fjernsyn og sociale medier). EU bør gøre en særlig indsats for at tilpasse 
kommunikation til digitale medier med henblik på at øge EU's kapacitet til at nå ud 
til unge." 
 
Vi anbefaler dette, fordi adgangen til forståelige oplysninger vil gøre det muligt for 
EU at nå ud til flere europæiske borgere og ikke blot de engagerede. Ved at have 
specifikke nye og moderne værktøjer, som kan målrettes mod bestemte målgrupper, 
vil borgerne bedre kunne forstå EU's aktiviteter og politikker, navnlig de unge, som 
ikke føler sig tætte på eller knyttede til EU.  
 
 
Stream 5: Styrkelse af borgerdeltagelse 
 
Substream 5.1 Borgerdeltagelse  
 
34. "Vi anbefaler, at der er uafhængige borgerobservatører til stede ved alle 
beslutningsprocesser i EU. Der bør være et forum eller et permanent organ med 
borgerrepræsentanter med henblik på at varetage funktionen med transmission af 
relevante og vigtige oplysninger til alle EU-borgere. Disse borgere skal interagere 
med alle andre europæiske borgere i en ånd af en top-down- og bottom-up-
forbindelse, hvilket vil udvikle dialogen mellem borgerne og EU's institutioner 
yderligere." 
 
Fordi det er åbenlyst, at borgerne fortjener at blive holdt ajourførte om alle 
spørgsmål, og for at sikre, at politikere ikke kan skjule visse problemstillinger fra 
borgerne, som de fortrækker, at borgerne ikke får kendskab til. Dette vil bygge bro 
over kløften mellem borgerne og de valgte repræsentanter ved at oprette nye veje 
for tillid. 
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35. "Vi anbefaler, at EU genåbner drøftelsen om Europas forfatning med sigte på at 
skabe en forfatning, der tager udgangspunkt i EU's borgere. Borgerne bør kunne 
stemme i forbindelse med en sådan forfatnings udarbejdelse.  Denne forfatning bør 
med henblik på at undgå konflikter med medlemsstaterne prioritere inklusionen af 
menneskerettigheder og demokratiske værdier. Der bør i forbindelse med 
udarbejdelsen af en sådan forfatning gøres overvejelser om tidligere indsatser, som 
aldrig udmøntede sig i en forfatning." 
 
Fordi denne forfatning vil inddrage unge i politikker på EU-niveau og modvirke 
tiltagende nationalistiske kræfter. Fordi den vil give en fælles definition af, hvad der 
menes med demokrati i Europa og sikre, at dette gennemføres ligeligt i alle 
medlemsstater. Fordi EU har fælles værdier for demokrati og menneskerettigheder. 
Fordi dette vil give borgerne mulighed for at blive inddraget i beslutningsprocessen 
og gøre det muligt for borgerne i højere grad at identificere sig som værende fra EU 
– da de har deltaget i processen. 
 
36. "Vi anbefaler, at politikere pålægges et større ansvar for at fremlægge det, de 
er valgt til at repræsentere, for borgerne. Særligt unge er fremmedgjorte over for 
politik og tages ikke alvorligt, når de inddrages. Men fremmedgørelse er et 
universelt problem, og mennesker i alle aldre bør kunne deltage i højere grad, end 
tilfældet er på nuværende tidspunkt." 
 
Fordi definitionen af demokrati har brug for at blive fornyet. Vi har brug for at minde 
os selv om, hvad demokrati i virkeligheden er. Demokrati handler om at repræsentere 
folket (EU-borgerne). Fordi unge har fået nok af og er desillusionerede af politikere, 
som de betragter som eliten, der er af en anden holdning end deres egen. Derfor bør 
mennesker inddrages i højere grad, end tilfældet er nu, på nye og engagerende 
måder. Uddannelsessystemet og de sociale medier samt andre former for medier bør 
varetage denne rolle igennem hele livscyklussen og på alle sprog. 
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Substream 5.2 Borgerdeltagelse  
 
37. "Vi anbefaler, at EU kommer tættere på borgerne på en mere tydelig måde, 
hvilket betyder at inddrage medlemsstaterne i fremme af borgerdeltagelse i EU. EU 
bør fremme anvendelsen af mekanismerne for borgerdeltagelse ved at udvikle 
markedsførings- og reklamekampagner. De nationale og lokale regeringer bør være 
forpligtede til at deltage i denne proces. EU bør garantere effektiviteten af 
deltagerorienterede demokratiske platforme."  
 
Vi anbefaler dette, fordi platformen, som allerede eksisterer, skal styrkes og 
effektiviseres: Der skal være mere feedback til EU fra borgerne og omvendt. Der er 
ikke tilstrækkelig drøftelse i EU, hverken mellem borgerne eller regeringerne.  Fordi 
borgerne ikke deltager i indsendelse af andragender, da de enten ikke ved, at 
processen findes, eller fordi de ikke tror på, at de får medhold i et sådant andragende. 
 
38. "Vi anbefaler, at EU opretter og gennemfører programmer for skoler, som 
omhandler EU's indsats i form af eksisterende deltagelsesmekanismer. Disse 
programmer bør inkluderes i skolernes læseplaner vedrørende det europæiske 
medborgerskab og etik med alderssvarende indhold. Der bør også være 
programmer for voksne. Der bør stilles livslange læringsprogrammer til rådighed for 
borgerne for at fremme deres viden om mulighederne for borgerdeltagelse på EU-
niveau.  
 
Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt for vores børns fremtid. Borgerne ønsker at 
vide, hvordan de kan give udtryk for deres synspunkter. Det er vigtigt, at de har 
kendskab til de enkelte mekanismer, og hvordan de kan bruges, for at få deres 
stemme hørt i EU. Det er vigtigt for den ligelige inklusion af alle europæiske borgere. 
Vi har som europæiske borgere behov for at vide, hvordan vi kan udøve vores 
rettigheder. Vi har som europæiske borgere ret til denne viden. 
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Substream 5.3 Borgerdeltagelse  
 
39. "Vi anbefaler, at EU afholder borgerforsamlinger. Vi anbefaler på det kraftigste, 
at de udvikles via en juridisk bindende og obligatorisk lov eller forordning. 
Borgerforsamlingerne bør afholdes hver 12.-18. måned. Borgernes deltagelse bør 
ikke være obligatorisk, men opmuntres, samtidig med at den tilrettelægges på 
grundlag af begrænsede mandater. Deltagerne skal udvælges vilkårligt ved hjælp af 
repræsentative kriterier og må ikke repræsentere organisationer af nogen art eller 
indkaldes til at deltage som forsamlingsmedlem på grund af deres faglige rolle. Der 
vil efter behov stilles bistand fra eksperter til rådighed, således at 
forsamlingsmedlemmerne har tilstrækkelige oplysninger til at kunne forhandle. 
Beslutningstagning vil være i hænderne på borgerne. EU skal sikre politikernes 
forpligtelse til at efterkomme de beslutninger, som borgerne træffer på 
borgerforsamlinger. Såfremt borgernes forslag ignoreres eller eksplicit afvises, skal 
EU-institutionerne holdes ansvarlige herfor og begrunde årsagerne til den trufne 
beslutning. 
 
Vi anbefaler gennemførelsen af borgerforsamlinger, fordi vi ønsker, at borgerne føler 
sig tættere på EU-institutionerne, og at de sammen med politikerne bidrager direkte 
til beslutningstagning, hvorved følelsen af tilhørsforhold og direkte udbytte øges. Vi 
ønsker endvidere, at de politiske partier og deres valgprogrammer holdes ansvarlige 
over for borgerne. 
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Bilag: ANDRE ANBEFALINGER, DER BLEV OVERVEJET AF PANELET, MEN IKKE FANDT 
OPBAKNING  
 
Stream 1 Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling  
 
Substream 1.1 Ikkeforskelsbehandling/substream 1.2 Kønsligestilling  
 
"Vi anbefaler, at EU aktivt inkluderer minoriteter i beslutningstagning vedrørende 
statsinstitutioners centrale aspekter (f.eks. politikker og NGO'er). Vi anbefaler, at 
EU opretter et rådgivende udvalg, som direkte vælges af minoriteter. 
Sammensætningen bør være domineret af minoritetsrepræsentanter, og NGO'er 
bør også deltage.  Det bør have en formativ rolle i forbindelse med at uddanne 
tjenestemænd i at drage omsorg for minoriteternes behov. Dette organ bør have 
en vetoret i minoritetsspørgsmål." 
Vi anbefaler dette, forbi minoriteternes stemmer ikke bliver tilstrækkeligt hørt. De 
bør ytre sig på deres egne vegne, være selvbestemmende og have et fagligt niveau, 
hvorfor vi har kombineret repræsentation via stemmeafgivning og ekspertise. 
 
Stream 2: Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet  
 
Substream 2.2 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet/Substream 2.4 Medier og 
desinformation  
 
"Vi anbefaler at oprette et agentur for overvågning af audiovisuelle medier, trykte 
og digitale medier på europæisk niveau. Dette agentur bør overvåge, at nationale 
medieplatforme følger en upartisk og objektiv proces i produktionen af deres 
indhold. Agenturet bør med henblik på at forhindre desinformation stille et 
pointsystem til rådighed for pålideligheden af nationale medieplatforme. Dette 
pointsystem bør være let at forstå for borgerne."  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi har brug for evaluering af medierne og deres pålidelighed, 
men også mediemangfoldighed i EU-landene. Et EU-agentur ville være det mest 
objektive til sikring heraf. Et pointsystem vil endvidere gøre det muligt for borgerne 
at træffe kvalificerede valg og give medieplatforme incitamenter til at levere 
pålidelige nyheder. Hvis pointsystemet viser sig at være utilstrækkeligt i relation til at 
sikre medieplatformes pålidelighed, bør agenturet også tillægges kompetencen til at 
pålægge sanktioner. 
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Stream 5: Styrkelse af borgerdeltagelse 
 
Substream 5.1 Borgerdeltagelse  
 
"Vi anbefaler, at der oprettes et borgerrepræsentativt organ, som skal drøfte og 
skabe et oplyst grundlag for beslutningstagningen på en væsentlig måde – når der 
er tale om en problemstilling, hvor der skal træffes beslutning på EU-niveau, og som 
har stor betydning for de europæiske borgere (som besluttet af borgerne – 
eventuelt via en undersøgelse). Dette bør være en mangfoldig gruppe bestående af 
omkring 100 borgere fra alle EU-lande med ligelig repræsentation fra hvert land. 
Dette bør være en skiftende gruppe, hvor medlemmerne løbende udskiftes."  
 
Fordi det er vigtigt at undgå problemer såsom korruption, der kan opstå i et 
permanent repræsentativt organ, og idet det er vigtigt, at et sådant organ har ligelig 
repræsentation fra alle lande for at undgå urimelig magt i forbindelse med 
beslutningstagning. Fordi en sådan funktionsmåde vil undgå udfordringer med 
konstant at skulle forsamles eller anvendelse af teknologi over lange afstande.		
 

  



 

 

 143 

  

 

 Panel 3, tredje møde – 1 
 

EU-borgerpanel 3: "Klimaforandringer og miljø/sundhed" 

Foto © Union européenne, 2021 – EP/Kenton Thatcher 

  

Konferencen om 
Europas fremtid 

 

Rapport: Panel 3, tredje møde 

EU-borgerpanel 3: "Klimaforandringer og 
miljø/sundhed" 



 

 

 144 

Konferencen om Europas fremtid 
EU-borgerpanel 3: 

"Klimaforandringer og miljø/sundhed" 
 

 
ANBEFALINGER VEDTAGET AF PANELET (FORELÆGGES PLENARFORSAMLINGEN) 
 
Område 1: Bedre levevis  
 
Underområde 1.1 Sund livsstil  
 

1. Vi anbefaler, at EU yder støtte til økologisk landbrug, herunder incitamenter til brug 
af organiske pesticider, med henblik på at gøre økologiske varer billigere. Desuden 
skal uddannelse af landbrugere i økologisk og bæredygtig landbrugspraksis støttes 
af EU, og monokulturlandbrug bør undgås. Små økologiske bedrifter, ikke-intensive 
bedrifter og bedrifter med korte forsyningskæder bør støttes, så de kan blive mere 
konkurrencedygtige.  

 
Støtte til økologiske produkter vil gøre dem økonomisk mere overkommelige. Vi bør 
hjælpe supermarkeder med kortere forsyningskæder og støtte mindre bedrifter 
gennem flere muligheder for at afsætte deres produkter. Dette vil give adgang til 
mere friske varer. De lave priser på ikke-økologiske produkter afspejler desuden ikke 
deres skadelige virkninger. 
 
 

2. Vi anbefaler, at innovation inden for vertikalt landbrug støttes af investeringer fra 
EU. 

 
Med vertikalt landbrug får vi mulighed for at spare plads, som så i stedet kan anvendes 
til skovbrug. Det kræver heller ikke pesticider og giver os dermed mulighed for at 
producere flere økologiske fødevarer. Vertikalt landbrug påvirkes desuden ikke af 
dårlige vejrforhold, som bliver mere og mere almindelige som følge af 
klimaforandringerne, og det giver mulighed for kortere forsyningskæder.  
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3. EU bør fastsætte minimumsstandarder for fødevarekvalitet, fødevaresporbarhed 
og anvendelse af sæsonfødevarer i skolekantiner. Der bør derfor ydes støtte til 
sunde råvarer til skolekantiner for at sikre eleverne økonomisk overkommelig 
skolemad af høj kvalitet.  

 
Vi skaber vores vaner allerede i en tidlig alder, og det former vores holdninger til 
sundhed. Gode vaner bør derfor fremmes i skolerne, så eleverne også kan tage de 
gode vaner med hjem. Det er et spørgsmål om social retfærdighed: Alle i EU bør have 
ret til god mad i skolen.  
 

4. Vi anbefaler, at der investeres i nye cykelstier og i forbedring af de eksisterende, så 
det bliver mere sikkert og attraktivt at cykle. Det bør sikres, at uddannelse i 
færdselsregler er tilgængelig for alle aldersgrupper i hele Europa, især for brugere 
af elcykler og personer uden kørekort. Producenterne af elcykler bør forpligtes til 
at give oplysninger om anvendelsen af og risiciene ved elcykler. Cyklister bør sikres 
retlig beskyttelse i tilfælde af ulykker med køretøjer (se de nederlandske 
forskrifter). Vi støtter særlige bilfrie zoner i byerne (uden at det skader 
handelsområder). Generelt bør cyklister og fodgængere prioriteres og gives 
yderligere rettigheder i forhold til motorkøretøjer, samtidig med at 
trafiksikkerheden garanteres, og færdselsreglerne overholdes.  

 
Dette er vigtigt, fordi cykling har fordele for den enkeltes sundhed og 
folkesundheden, luftkvalitet, støjniveau, klimaet og trafikken i de indre byer. Cyklister 
og fodgængere skal føle sig sikre, og der skal tages højde for de risici, der er forbundet 
med den øgede brug af elcykler. Cykelstier mangler nogle steder eller i dårlig stand.  

 
 

5. Vi anbefaler, at fødevareproduktionen gøres til en del af den offentlige uddannelse. 
Der bør ydes tilskud og støtte til etablering af haver i skoler, hvis det er muligt, og 
til byhaveprojekter i offentlige og private områder. Der skal tages hensyn til 
behovet for plads, vand og støtteinfrastruktur i byplanlægningsrammerne. Tidligere 
parkeringspladser kan f.eks. anvendes til grønne områder, vertikale haver kan 
etableres på bygninger, eller der kan indføres krav om grønne områder for at få 
byggetilladelser. Innovativ og bedste praksis bør udveksles mellem 
medlemsstaterne. 

 
Haveprojekter fremmer byers og indbyggeres modstandsdygtighed og samler 
mennesker på tværs af generationer og sociale grupper. Flere grønne områder 
forbedrer livskvaliteten, luftkvaliteten, menneskers mentale og fysiske sundhed og 
miljøet.  
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Underområde 1.2 Miljøuddannelse  
 

 
6. Vi anbefaler, at EU vedtager et direktiv, der kræver, at byudviklingsprogrammer 

opfylder specifikke miljøkrav med det formål at gøre byerne grønnere. Direktivet 
skal finde anvendelse på private og offentlige ejendomme og arealer, f.eks. nye 
bygninger. Direktivet skal fastsætte minimumsstandarder, der sikrer, at bygninger 
og arealer er så grønne som muligt. "Grøn" henviser her til vedvarende energikilder, 
lavere energiforbrug, lave CO2-emissioner og inddragelse af grønne planter i 
arkitekturprojekter. 

 
Grønnere byer bidrager aktivt til at mindske virkningerne af klimaforandringerne og 
reducere emissionerne af f.eks. CO2 og ozon, som har en negativ indvirkning på 
borgernes sundhed. Investeringer i grønnere byer bidrager til bæredygtig udvikling af 
lokalsamfund, hvilket vil have langsigtede økonomiske og sociale fordele. 

 
 

7. Vi anbefaler, at EU med bistand fra medlemsstaterne udvikler, vedtager og 
gennemfører et fælles europæisk charter, som omhandler komplekse 
miljøspørgsmål. Med chartret vil der blive opstillet en ramme, som 
medlemsstaterne kan bruge, når de udvikler informations- og 
uddannelseskampagner, der skal formidles på tværs af alle tilgængelige 
mediekanaler og en ny særlig informationsportal. Disse kampagner bør 
gennemføres i hele EU og på alle niveauer for at fremme miljøbevidstheden blandt 
alle borgere.  

 
Manglende koordinering mellem medlemsstaterne hæmmer effektiviteten af de 
eksisterende kampagner og forsinker indsatsen mod den fælles udfordring: 
klimaforandringer. Et fælles charter vil fremme synergier mellem medlemsstaternes 
handlingsplaner, så indsatsen vil få større virkning. Det vil desuden sikre, at borgerne 
får sammenhængende og konsistente oplysninger om virkningen af de valg, de 
foretager i dagligdagen, f.eks. det transportmiddel, de anvender, og behandlingen af 
deres affald. 
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Område 2: Beskyttelse af vores miljø og sundhed  
 
Underområde 2.1 Et sundt naturligt miljø  
 
 

8. Vi anbefaler et niveauinddelt ensartet mærkningssystem, der viser det samlede 
økologiske fodaftryk for alle tilgængelige produkter, der købes i EU. Produkter fra 
lande uden for EU skal overholde dette mærkningssystem på en gennemsigtig 
måde. Systemet bør baseres på klare mærkningskriterier, der påføres selve 
produkterne sammen med f.eks. en QR-kode, der giver mere detaljerede 
oplysninger om produktet.  

 
Disse oplysninger om produktets livscyklus er vigtige for at styrke alle borgere i EU i 
deres indkøbsaktiviteter. Følgelig vil EU's borgere kunne træffe mere ansvarlige 
beslutninger, der kan bidrage til at beskytte miljøet. 
 
 

9. Vi anbefaler, at der foretages flere finansielle investeringer i undersøgelse af nye 
miljøvenlige energikilder og yderligere investeringer i optimal udnyttelse af den 
eksisterende energiproduktion. Vi anbefaler også, at den europæiske offentlighed 
oplyses fuldt ud om specifikke energikilder. Vi anbefaler på det kraftigste, at alle 
økologiske og sociale virkninger af energiproduktionen på nuværende og 
kommende generationer undersøges. 

 
Der sker meget høje emissioner af CO2 og andre giftige stoffer fra 
energiproduktionen, hvilket forringer klimaet og luftkvaliteten. For at overholde EU's 
direktiver, anbefalingerne i IPCC's rapporter og COP 26-målene og for at opnå 
klimaneutral energiproduktion er der behov for mere forskning og flere investeringer. 
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Underområde 2.2 Beskyttelse af vores biodiversitet  

 
 

10. Vi anbefaler en drastisk reduktion af kemiske pesticider og gødningsstoffer på alle 
typer bedrifter ved at håndhæve anvendelsen af højere fælles standarder, sætte 
skub i forskningen i naturlige alternativer og støtte vedtagelsen af nye løsninger, 
herunder uddannelse af landbrugere.  

 
Selv om der er gjort fremskridt inden for alternative gødningsstoffer og pesticider, 
kan de fleste af dem endnu ikke anvendes af store bedrifter. Der er derfor behov for 
en mere konsekvent indsats for at udvikle nye løsninger. Forskningsindsatsen bør 
støttes af både offentlige tilskud og højere standarder for anvendelse af pesticider og 
gødningsstoffer. Forskningsresultaterne skal hurtigt udbredes på EU-plan. 

 
 

11. Vi anbefaler, at beskyttede områder udvides af hensyn til bevarelse af 
biodiversiteten (herunder pattedyr, fugle, insekter og planter), og at lovgivningen 
om menneskelig indgriben i disse områder styrkes. De beskyttede områder bør ikke 
kun udgøre øer, men sammenhængende områder med grønnere byområder i 
overensstemmelse med harmoniserede EU-standarder. 

 
Som følge af skovrydning er biodiversiteten hårdt ramt. Jordens biodiversitet kan 
primært beskyttes ved at udpege beskyttede områder. Det er imidlertid vanskeligt at 
bevare beskyttede områder i nærheden af forurenede byer eller at undgå 
menneskelig indgriben, når omgivelserne ikke er naturvenlige.  Vi skal gøre 
levestederne grønnere og integrere dem i deres omgivende natur. 

 
 

12. Vi anbefaler, at de almene tilskud til landbruget primært omdirigeres til projekter 
vedrørende udviklingen af bæredygtigt landbrug, herunder respekten for naturen 
og arbejdstagerne. Støttemodtagerne bør overholde klare miljøstandarder og 
overvåges nøje. 

 
Kun bæredygtigt landbrug bør fremmes, dvs. at de midler, der nu anvendes til almene 
tilskud, bør omdirigeres. Den ydede støtte kan udnyttes mere effektivt ved at 
fokusere på omstillingsprojekter og nye løsninger i stedet for kun at fokusere på årlige 
betalinger. De økologiske virkninger af landbrugsaktiviteter og projekter bør 
overvåges bedre. I forbindelse med bæredygtighed skal arbejdstagernes 
menneskerettigheder også tages i betragtning.  
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13. Vi anbefaler, at EU sikrer loyal konkurrence om miljøvenlige landbrugsprodukter 

ved at indføre strengere standarder for både EU-produkter og importerede 
produkter og ved at sikre sporbarheden, mærkningen og kvalitetskontrollen af alle 
produkter. 

 
Den lavere produktivitet, der er forbundet med bæredygtige landbrugsprodukter, 
påvirker deres omkostningskonkurrenceevne. Importerede produkter bør opfylde de 
samme strenge krav med hensyn til de økologiske virkninger af produktionen af dem. 
Vi har brug for myndigheder, der kan sikre sporbarheden af de importerede 
landbrugsprodukter. 

 
 

14. Vi anbefaler hurtig og massiv genplantning af skov og skovrejsning i EU ved at 
maksimere arealanvendelsen. Der bør lægges særlig vægt på genplantning af 
eksisterende eller ødelagte skove og skovrejsning i områder med forringet jord. Nye 
og mere ansvarlige løsninger bør fremmes med henblik på en bedre udnyttelse af 
træet, f.eks. udskiftning af plast og andre kemiske materialer, sikring af større 
energieffektivitet fra biomasse og genanvendelse af træprodukter. 

 
Genplantning af skov har en klar positiv indvirkning på miljøet og biodiversiteten 
generelt. Samtidig er vi nødt til at bruge mindre træ til opvarmning og mere træ til 
produkter med høj merværdi, f.eks. udskiftning af plast med træ. 
 
Underområde 2.3 Sikre og sunde fødevarer 

 
15. Vi anbefaler en hurtig og gradvis afskaffelse af fødevareemballage, som ikke er 

bæredygtig, herunder plastemballage og emballage af andre materialer, som ikke 
er biologisk nedbrydelige. Vi foreslår, at dette opnås ved at give økonomiske 
incitamenter til virksomheder, der skifter til fuldt bionedbrydelige 
emballageformer, ved at investere i forskning i alternativer og ved at indføre 
sanktioner mod virksomheder, der ikke anvender bionedbrydelig emballage. 

 
Der produceres mere og mere plastaffald, og det nedbrydes kun langsomt. Plastaffald 
skader fødevarernes kvalitet og sikkerhed og bringer både menneskers og dyrs 
sundhed i fare. Den eksisterende EU-lovgivning om reduktion af ikkebionedbrydelig 
emballage er endvidere utilstrækkelig. 
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16. Vi anbefaler, at intensivt husdyrbrug udfases gradvist, og at hensynsløs 
dyreopdrætspraksis afskaffes. Vi foreslår, at der indføres fælles normer for 
husdyrbrug (f.eks. maksimalt antal dyr og passende udendørsarealer), og at 
investeringerne i ikke-intensive metoder (ekstensivt og bæredygtigt landbrug) 
øges, herunder ved at tilbyde landbrugerne økonomiske incitamenter og 
uddannelse. 

 
Udfasningen af intensivt landbrug vil reducere miljøforureningen og medvirke til at 
bevare naturen. Udfasningen af intensivt husdyrbrug vil desuden reducere den 
mængde medicin, der er nødvendig for at bekæmpe dyresygdomme og øge kvaliteten 
af vores fødevarer. Ved intensivt husdyrbrug tages der heller ikke hensyn til dyrenes 
velfærd. Men der findes mere bæredygtige former for landbrug, f.eks. ekstensivt 
landbrug, og der bør ydes støtte til landbrugerne for at hjælpe dem med at indføre 
sådanne former for landbrug. 
 
 

17. Vi anbefaler en stramning af kontrollen med forbuddet mod unødvendig 
anvendelse af antibiotika og andre veterinærlægemidler i fodertilsætningsstoffer til 
dyr: Sørg for, at forbuddet indføres i praksis! Vi foreslår, at anvendelsen af 
antibiotika kun tillades i landbruget, når det er absolut nødvendigt af hensyn til 
dyrenes velfærd, og ikke som en forebyggende foranstaltning. Der skal desuden 
investeres mere i forskning i mere effektiv antibiotika og udvikling af alternativer 
med udgangspunkt i den eksisterende forskning i antibiotika. 

 
Menneskers resistens over for antibiotika øges, når de spiser fødevarer fra dyr, der 
har fået antibiotika. Der er desuden brug for tid til at udvikle effektive alternativer til 
eksisterende antibiotika og sikre, at landbrugerne er bevidste om og klar til at bruge 
dem. Vi anerkender, at der findes EU-direktiver om antibiotika, men de er ikke blevet 
gennemført på samme måde i de forskellige medlemsstater. Endelig misbruges 
veterinærlægemidler til dopingformål. Skærpet lovgivning på området vil derfor øge 
dyrenes velfærd og forbedre deres livskvalitet. 
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18. Vi anbefaler, at der i EU-lovgivningen indføres krav om erklæringer om anvendelsen 
af hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer i fødevareproduktionen: det 
anvendte slutprodukts type, mængde og eksponering. Alle fødevarer, der 
indeholder disse stoffer, bør forsynes med detaljeret mærkning på emballagen med 
disse oplysninger og begrundelsen for deres anvendelse. Der skal desuden sættes 
skub i forskningen i hormonpræparaters og hormonforstyrrende stoffers 
indvirkning på menneskers sundhed. 

 
Der er i øjeblikket ikke sikret tilstrækkelig sporbarhed af fødevarer, navnlig med 
hensyn til hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer. Gennemsigtighed i 
fødevareproduktionen er nødvendig for at sikre ansvarlighed. Forbrugerne bør også 
kende det fulde indhold af deres fødevarer og frit kunne vælge, hvad de spiser. Der 
forskes desuden ikke tilstrækkeligt i, hvordan indtagelse af fødevarer med 
hormonpræparater og hormonforstyrrende stoffer påvirker mennesker, og i de 
potentielle risici herved. 

 
 

19. Vi anbefaler, at forbruget af forarbejdede fødevarer modvirkes ved at øge afgifterne 
på usunde fødevarer og investere de inddrevne midler i sunde fødevarer. Vi 
foreslår, at der indføres et europæisk pointsystem for sunde fødevarer baseret på 
bedste praksis i medlemsstaterne for at mærke fødevarer og oplyse forbrugerne om 
fødevarernes sundhedsegenskaber.  

 
På denne måde kan de tilvejebragte midler anvendes som en ressource til at udvikle 
oplysnings- og PR-kampagner, prioritere sunde fødevarer inden for uddannelse og 
gøre usunde fødevarer mindre synlige i supermarkederne. Investeringer i sunde 
fødevarer forbedrer også befolkningens generelle sundhed, hvilket vil reducere de 
offentlige udgifter til håndtering af sundhedsproblemer som følge af usunde 
spisevaner. Afgifter og tilskud vil desuden tilskynde virksomhederne til at producere 
sundere fødevarer. 
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Område 3: Omlægning af vores økonomi og forbrug 
 
Underområde 3.1 Regulering af overproduktion og overforbrug  
 
 

20. Vi anbefaler, at EU træffer flere foranstaltninger, der giver forbrugerne mulighed 
for og incitament til at bruge produkter længere. EU bør bekæmpe planlagt 
forældelse ved at forlænge produktgarantien og fastsætte en maksimumspris for 
reservedele efter garantiperioden. Alle medlemsstater bør indføre et skattefradrag 
for reparationstjenester, som det er tilfældet i Sverige. Producenterne bør forpligtes 
til at oplyse den forventede levetid for deres produkter. EU bør give generelle 
oplysninger om, hvordan man genbruger og reparerer produkter, på en 
internetplatform og gennem uddannelse. 

 
Vores smid-væk-kultur baseret på engangsbrug er ikke bæredygtig, fordi den 
genererer for meget affald. Ved at gennemføre de foreslåede foranstaltninger vil vi 
bevæge os i retning af et samfund, der genbruger, reparerer og anvender færre 
produkter, og som derved reducerer overforbruget. 
 
 

21. Vi anbefaler, at EU håndhæver strengere miljøstandarder for produktion og sikrer 
rimelige arbejdsvilkår i hele produktionskæden. EU's produktionsstandarder bør 
være mere bæredygtige, harmoniseres på tværs af medlemsstaterne og anvendes 
på importerede varer. Disse standarder bør også omfatte sociale standarder, f.eks. 
en "løn, man kan leve af" til de arbejdstagere, der producerer varerne, og gode 
arbejdsforhold på fabrikkerne. Der bør indføres sanktioner for produkter, der ikke 
opfylder disse standarder. 

 
Det er vigtigt, at der indføres ensartede miljømæssige og sociale 
produktionsstandarder i Europa, for at sikre, at alle markedsførte produkter 
produceres på en bæredygtig måde. Disse foranstaltninger er afgørende for at 
omstille økonomien og ændre virksomhedernes produktionsmønstre. 
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22. Vi anbefaler, at EU og medlemsstaterne indfører foranstaltninger, der kan 
begrænse reklamer for miljøskadelige produkter. Produkter med en lav 
bæredygtighedsscore bør forsynes med en obligatorisk ansvarsfraskrivelse i alle 
former for reklame, som viser, at de er miljøskadelige. EU bør forbyde reklame for 
produkter, der slet ikke er bæredygtige. 

 
Reklamer fremmer forbruget, og der bør ikke reklameres for miljøskadelige 
produkter. På denne måde vil forbrugerne være mindre tilbøjelige til at købe 
miljøskadelige produkter.  

 
 

23. Vi anbefaler, at EU indfører og udvider infrastrukturen for returpantordninger for 
alle primære emballager af glas, plast, aluminium osv. på en ensartet måde i hele 
EU. Producenterne bør så vidt muligt genbruge de returnerede beholdere ved at 
sterilisere dem i stedet for blot at genanvende materialet. Ud over beholdere til 
føde- og drikkevarer bør ordningen også omfatte andre typer flasker og beholdere, 
f.eks. shampooflasker. 

 
Forbrugerne kasserer i dag alt for meget emballage, som forurener og ødelægger 
vores økosystemer. Returpantordninger kan hjælpe med at reducere spild ved at 
motivere forbrugerne til at returnere emballagen i stedet for at smide den væk. Ved 
at udvide ordningen bruger vi færre ressourcer og reducerer den mængde affald, vi 
producerer. 
 
 

Underområde 3.2 Reduktion af affald 

 
 

24. Vi anbefaler, at gennemførelsen af politikkerne vedrørende den cirkulære økonomi 
styrkes på EU-plan gennem finansielle incitamenter rettet mod både virksomheder 
og borgere, der overholder dem. 

 
Hvis produktionsvirksomhederne skærer ned på personalet eller endda lukker, vil 
mange mennesker miste deres arbejde. Ved at omskole de arbejdsløse kan vi fremme 
miljøvenlig praksis og samtidig begrænse arbejdsløsheden og fremme 
moderniseringen af en diversificeret økonomi. 
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25. Vi anbefaler, at EU regulerer anvendelsen af miljøsikker emballage (dvs. emballage 
fremstillet af bionedbrydelige eller genanvendelige produkter eller om muligt mere 
holdbare produkter) og/eller anvendelsen af emballage, der fylder mindre, som i 
en QR-kode indeholder oplysninger om emballagens genanvendelse og/eller 
bortskaffelse efter brug. 

 
Denne anbefaling vil føre til mindre emballage, reducere affaldsproduktionen og 
dermed forureningen og vil sikre et renere miljø og i sidste ende et reduceret CO2-
fodaftryk. Skattebyrden for producenterne vil desuden blive reduceret. 
 
 
Underområde 3.3 Fair produkter, lige adgang og rimeligt forbrug  
 
 

26. Vi anbefaler, at EU indfører en retlig ramme, der kan sikre alle europæiske 
forbrugere bedre adgang til økonomisk overkommelige lokale fødevarer af høj 
kvalitet. 

 
Der i øjeblikket ikke en fælles definition på EU-plan af, hvad der forstås ved lokale 
fødevarer af høj kvalitet. Denne mangel skal udfyldes.  
Import af produkter af lav kvalitet har en direkte negativ indvirkning på miljøet. For 
at bekæmpe klimaforandringerne skal vi bekæmpe alle årsagerne hertil, herunder 
import af produkter af lav kvalitet:  Transportafstanden skal reduceres, og sæsonvarer 
skal begunstiges.  
Denne anbefaling er lovende, fordi den også kan finde anvendelse på 
ikkefordærvelige varer. 
 
 

27. Vi anbefaler, at EU yder tilskud til forskning og udvikling, der kan medvirke til at 
indføre flere bæredygtige og økonomisk overkommelige produkter på det 
europæiske marked. EU bør også arrangere høringer af borgerne på alle 
beslutningsniveauer, herunder på lokalt plan, for at kortlægge deres behov for 
bæredygtige produkter. 

 
Der mangler forskning i bæredygtige produkter, og der er et presserende behov for 
flere midler til forskning, så alle europæere kan få adgang til bæredygtige produkter 
og mere økonomisk overkommelige bæredygtige produkter. 
Borgerne skal deltage i beslutningsprocessen. Dagsordenen for forsknings- og 
innovationstiltag skal fastlægges i samarbejde med borgerne.  
Borgerne skal informeres om opfølgningen og modtage feedback.  
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28. Vi anbefaler, at EU indfører en reguleringsmekanisme for modeprodukter, der 

importeres til det indre marked. Denne mekanisme vil have til formål at tilskynde 
til et bedre forbrug ved hjælp af en mærkning, der garanterer, at produktet opfylder 
bæredygtighedskriterierne. 

 
Modeindustrien, der har en overproduktion af produkter af ringe kvalitet uden for 
EU, overholder ingen etiske standarder og er ikke bæredygtig. 
Vi har brug for at finde en retfærdig mekanisme, der vil gøre det muligt for 
forbrugerne at opnå et bedre forbrug. Det er dog vigtigt, at afgiftsniveauet ikke øges, 
da det vil have negative konsekvenser for de europæiske forbrugere, fordi deres 
købekraft vil blive forringet. 
Forbrugeren bør vide, under hvilke forhold de produkter, som de køber, produceres, 
og om de opfylder bæredygtige kvalitetsnormer. 
 
 
Område 4: Mod et bæredygtigt samfund  
 
Underområde 4.1 Vedvarende energi nu  
 
 

29. Vi anbefaler, at EU indfører foranstaltninger vedrørende obligatoriske CO2-filtre, 
især for kulanlæg, i overgangsperioden, så længe vi stadig er afhængige af 
konventionel energi. Vi anbefaler endvidere, at EU yder finansiel støtte til de 
medlemsstater, der ikke har finansielle ressourcer til at indføre CO2-filtre. For at 
modtage støtte skal medlemsstaten overholde EU's klimapolitikker, herunder 
Parisaftalen, den grønne pagt og den nye klimalov. 
Dette er et konkret tiltag, der skal gennemføres parallelt med de fortsatte 
investeringer i forskning i sikker energiproduktion, og som skal hjælpe EU's 
medlemsstater med progressivt at nå de allerede vedtagne fælles reduktionsmål. 

 
Vi ved, at brugen af fossile brændstoffer skaber drivhusgasser, og EU's medlemsstater 
skal derfor reducere forbruget af denne energitype for at overholde Parisaftalen. Da 
vi ikke kan standse CO2-emissionerne med det samme, og da vi stadig er afhængige 
af kul, skal vi iværksætte både kortsigtede og langsigtede foranstaltninger. 
Fordi CO2-reduktion er en fælles interesse, der påvirker alle borgere, både i og uden 
for EU, har EU som institution et særskilt ansvar for at fremsætte henstillinger og 
tilvejebringe løsninger, idet medlemsstaterne ikke kan nå målene alene. 
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30. Vi anbefaler, at intensivt industrielt husdyropdræt reduceres for at mindske 

produktionen af metan og vandforureningen. Med henblik herpå revideres EU's 
fælles landbrugspolitik, så støtten omdirigeres til bæredygtigt og lokalt landbrug, 
bl.a. med støtte fra en mærkningsordning, der sætter forbrugerne i stand til at 
genkende bæredygtige kødprodukter. Vi opfordrer desuden EU til at investere i 
metoder til genbrug af affaldsmateriale fra animalsk produktion og andre 
industrier. 

 
Befolkningen vokser, og det medfører en øget efterspørgsel efter kød i fremtiden. Vi 
er derfor nødt til at reducere kødforbruget. 
Da metan producerer drivhusgasser, er husdyrbrug det mest oplagte sted at begynde 
denne reduktion. 
Vi ved alle, at det er nødvendigt at indtage mindre kød, og vi skal derfor reducere 
antallet af kvæg. 
 
 

31. Selv om det er en omkostningskrævende proces at generere grøn brint, da der skal 
produceres 75 % energi for at producere 25 % brint, anbefaler vi denne type energi, 
da den har mange fordele. Den bedste løsning kan være at producere energi uden 
CO2, mens vi udvikler grøn brint. Vindenergi bør anvendes til at producere grøn 
brint, og EU bør foretage flere investeringer for at øge produktionen af vindenergi 
samt lagring af energi til fremtidige formål. 
 
Grøn brint er fleksibel og kan lagres, så vi kan anvende denne energi, når der er behov 
for den. Der sker ingen CO2-forurening. 
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Underområde 4.2 Støtte til forandring  
 

32. Vi anbefaler, at EU indfører en ordning med "pisk og gulerod" for at bekæmpe vand-
, jord-, luft- og strålingsforurening.  Udstedelse af bøder til forurenere kan sammen 
med obligatorisk støtte fra en særlig ekspertorganisation hjælpe anlæg med at 
bekæmpe forurening og genoprette økosystemet. Denne ekspertorganisation 
oprettes specifikt til formålet og bør spille en ledende rolle med hensyn til at 
forebygge og kontrollere forureningsniveauet. 

 
Det er vigtigt at understrege forurenernes ansvar og tilskynde anlæggene til at 
reducere forureningen og stræbe efter nulforurening. Det er afgørende, at vi har en 
sund planet, da vores trivsel og vores fremtidige eksistens afhænger deraf. 

 
 

33. Vi anbefaler, at EU opretter et særligt websted/en særlig platform, der kontrolleres 
af flere eksperter, med regelmæssigt ajourførte og forskelligartede videnskabelige 
miljøoplysninger, som er let tilgængelige og gennemsigtige for alle borgere. Det 
websted/denne platform bør kædes sammen med et forum, hvor borgere og 
eksperter kan interagere. Vi anbefaler også på det kraftigste, at der iværksættes en 
mediekampagne med henblik på at promovere dette websted/denne platform 
(f.eks. via sociale medier såsom YouTube, TikTok og LinkedIn). 

 
Alle borgere skal have adgang til uafhængige videnskabeligt baserede oplysninger, 
der sætter dem i stand til at forstå spørgsmål vedrørende klimaforandringer 
(konsekvenserne heraf og de nødvendige skridt til at vende dem) og til at håndtere 
falske nyheder. Mediekampagnen vil gøre dem opmærksomme på 
platformens/webstedets eksistens. Det er også vigtigt, at oplysningerne på 
webstedet/platformen er forståelige for alle borgere, og at der gives adgang til 
kildematerialet for de borgere, der ønsker at gå i dybden med et emne. 

 
 

34. Vi anbefaler, at EU reducerer mængden af importerede varer, som ikke opfylder 
EU's standarder med hensyn til økologisk fodaftryk. 

 
Derved kan vi sikre, at varer, der importeres til EU, har et grønnere fodaftryk. Målet 
er at mindske den globale forurening. Det er også vigtigt at vise tredjelande, hvilke 
standarder der skal opfyldes, hvis de ønsker at eksportere varer til EU. 
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35. Vi anbefaler, at EU tilskynder til, fremmer og støtter dialogen om klimaforandringer 
mellem alle beslutningsniveauer fra det meget lokale niveau (borgerne) til det 
globale niveau (nationalt, internationalt og interkontinentalt) for at imødegå alle 
involverede parters bekymringer. 

 
Udfordringerne med klimaforandringerne håndteres bedst gennem dialog og 
konsensus. Hvis parterne forstår hinanden, er der større vilje til at finde et fælles 
grundlag. 
 
 
Underområde 4.3 Miljøvenlig transport  
 
 

36. Vi anbefaler, at EU støtter medlemsstaterne finansielt i indsatsen for at forbedre 
forbindelserne i landdistrikterne. Det bør ske ved at udvikle et europæisk offentligt 
transportnet baseret på lave priser (med prioritering af jernbaner) og med 
incitamenter til at benytte offentlig transport. Til dette formål bør der inden for en 
kort og realistisk tidsramme udvikles internetforbindelser i landdistrikterne. 

 
Dette anbefales, fordi byområder og landdistrikter ikke har samme adgang til 
offentlig transport og internetforbindelser. Et fælles europæisk projekt vil blive 
styrket, hvis alle borgere føler, at de nyder godt af de samme rettigheder. Forbedrede 
offentlige transportnet og internetforbindelser vil få befolkningen til at bosætte sig i 
landdistrikterne. Denne proces vil mindske forureningen, da færre mennesker så 
ønsker at bo i de tætbefolkede byer. 

 
 

37. Vi anbefaler, at eksisterende transportinfrastrukturer, der ikke længere anvendes, 
eller som kan forbedres ud fra et økologisk synspunkt, opgraderes, f.eks. gennem 
indførelse af elektriske tog. En sådan proces bør gennemføres på en måde, der ikke 
skader miljøbeskyttede områder. 

 
Hvis eksisterende infrastruktur opgraderes, undgår vi at bruge for mange ressourcer 
og forårsage skade på beskyttede områder, som er vigtige for bevarelsen af 
biodiversiteten. En udvidelse af jernbaneinfrastrukturen vil udløse en reduktion af 
CO2-emissionerne og en øget mobilitet for befolkningen fra byområder til 
landdistrikter. 
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38. Vi anbefaler, at EU fremmer køb af elkøretøjer, som opfylder gode standarder for 
batterilevetid. Det bør ske gennem EU-incitamenter, der gælder for alle EU-
medlemsstater, og ved at forbedre den elektriske infrastruktur. Samtidig bør EU 
investere i udviklingen af andre ikkeforurenende teknologier, f.eks. 
biobrændstoffer og brint til transportmidler, hvis elektrificering er vanskelig at 
opnå, f.eks. færger og lastbiler. 

 
Dette anbefales, fordi elektricitet er den hurtigste løsning, når det drejer sig om at 
reducere emissioner fra transportmidler, ledsaget af andre energikilder, f.eks. brint 
og biobrændstoffer. Den hurtigste, mest økonomiske og mest gennemførlige løsning 
er elektricitet efterfulgt af biobrændstoffer. På længere sigt vil grøn brint kunne spille 
en supplerende rolle med hensyn til at dække transportformer, der ikke kan 
elektrificeres. 
 
 
Område 5: Omsorg til alle 
 
Underområde 5.1 Styrkelse af sundhedssystemet  
 
 

39. Vi anbefaler, at EU sikrer fælles sundhedsstandarder, men også presser på for 
anstændige mindstelønninger, et maksimalt antal arbejdstimer og samme 
uddannelsesstandarder for de samme certificeringer for sundhedspersonale i hele 
EU. 

 
Hvis vi ikke har fælles sundhedsstandarder, fælles lønninger og fælles uddannelse for 
sundhedspersonale, kan forskelle mellem medlemsstaterne skabe ubalance i EU. 
Standardisering af sundhedsplejen kan bidrage til at skabe et stærkere, mere effektivt 
og modstandsdygtigt system (jf. eksempelvis covid-19-krisen vedrørende 
systemernes stabilitet). Det vil også lette udvekslingen af viden og information i 
sundhedssektoren. 
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40. Vi anbefaler, at EU sikrer, at behandlinger i hele EU er af samme kvalitet og 

indebærer rimelige lokale omkostninger. Dette bør f.eks. sikres ved at udvide Det 
Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) kompetencer eller etablere et nyt 
specialiseret europæisk indkøbsagentur, som skal have kompetence til at forhandle 
og opnå mere passende priser på lægemidler på alle medlemsstaters vegne. 
Risikoen for monopoler i lægemiddelindustrien skal minimeres. 

 
Samme forskrifter og behandlinger garanterer lige rettigheder på sundhedsområdet 
for alle borgere i EU. Udvidet indkøbskapacitet sikrer bedre indkøbsaftaler. Dette må 
dog ikke føre til monopolstrukturer og lobbyvirksomhed fra lægemiddelindustriens 
side. Håndteringen af covid-19-krisen var et godt eksempel på samarbejde om 
sundhedsforvaltning i EU. 
 
 

41. Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk sundhedsdatabase, hvor der er adgang 
til patientjournaler i nødsituationer eller i tilfælde af sygdom. Deltagelse bør være 
frivillig, og der skal sikres beskyttelse af personoplysninger. 

 
Med dataadgang og -anvendelse kan der hurtigt reageres i livstruende situationer. 
Hacking eller misbrug udgør en stor trussel mod et sådant europæisk 
sundhedsdatabasesystem, og dataene skal derfor sikres. Deltagelse skal dog være 
frivillig, og de sikkerhedsrelaterede trusler skal imødegås. 

 
 

42. Vi anbefaler, at EU videreudvikler og synkroniserer allerede eksisterende 
forsknings- og innovationsprogrammer på sundhedsområdet, som det sker inden 
for rammerne af det nuværende Horisont Europa-program. Akademiske resultater 
bør gøres frit tilgængelige i alle medlemsstater. 

 
Det videnskabelige samarbejde på EU-plan kan styrke de enkelte forskeres 
videnskabelige kapacitet og viden. Vidensdeling kan f.eks. føre til tidlig 
diagnosticering og bedre behandlinger, og det kan derved reducere omfanget af 
alvorlige og dødelige sygdomme i hele Europa. Det vil også gøre EU mere 
selvforsynende med hensyn til medicin og udstyr. 
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43. Vi anbefaler, at EU øger budgettet til fælles forsknings- og innovationsprojekter på 

sundhedsområdet (uden nedskæringer i budgetterne til EU's øvrige 
sundhedsprogrammer). Dette vil også styrke de europæiske videnskabs- og 
forskningsinstitutioner generelt. 

 
Sundhedsrelateret forskning og investering vil på lang sigt styrke den forebyggende 
sundhedsindsats og reducere de sundhedsrelaterede omkostninger. Yderligere 
midler kan forhindre hjerneflugt fra Europa til andre udviklede lande med større 
budgetter til forskning og udvikling inden for sundhed. Sådanne midler bør ikke 
komme fra allerede eksisterende sundhedsbudgetter. 
 
 
Underområde 5.2 En bredere forståelse af sundhed  
 
 

44. Vi anbefaler, at der indføres en sundhedsuge som et EU-initiativ, der gennemføres 
i den samme uge i alle medlemsstater, vedrørende alle sundhedsspørgsmål, men 
med særligt fokus på mental sundhed. I løbet af denne uge vil alle de vigtigste 
emner vedrørende mental sundhed blive dækket og fremmet sammen med andre 
allerede eksisterende initiativer, f.eks. initiativer under Mental Health Europe-
organisationen. 

 
Vi anbefaler dette, fordi alle europæiske borgere bør føle sig accepteret og inkluderet, 
navnlig hvis de lider af mentale sundhedsproblemer. Der er desuden behov for at 
normalisere og forbedre bevidstheden om mentale sundhedslidelser og forebygge 
dermed forbundne sociale problemer, f.eks. forskelsbehandling. De mentale 
sundhedsproblemer er vokset som følge af pandemien og vil sandsynligvis fortsætte 
med at vokse, og derfor er dette initiativ så meget desto vigtigere.  
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45. Vi anbefaler, at hygiejneartikler til kvinder ikke længere anses for luksusvarer, for 

så vidt angår afgifter, da de er nødvendige produkter. Vi anbefaler også, at 
hormonale præventionsprodukter, der anvendes af medicinske årsager, f.eks. i 
tilfælde af fibromyalgi og endometriose, pålægges afgifter som almene lægemidler. 
Vi anbefaler endvidere, at EU tilskynder til harmonisering af mulighederne for 
medicinsk assisteret reproduktion for alle kvinder (enlige eller gifte) på tværs af 
medlemsstaterne.  
 
I nogle europæiske lande er hygiejneartikler til kvinder pålagt afgifter som 
luksusvarer, og det er uretfærdigt. Visse hormonale præventionsmidler anvendes af 
medicinske årsager, og bør derfor pålægges afgift i overensstemmelse hermed. 
Kvinders muligheder for at få tilskud til reproduktionsbehandling, f.eks. 
reagensglasbefrugtning og ægfrysningsmetoder, varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat. EU bør arbejde for at harmonisere disse regler. 
 
 

46. Vi anbefaler, at EU på det kraftigste søger at påvirke alle medlemsstater til at 
medtage spørgsmål om mental sundhed og seksualundervisning i deres 
undervisningsplaner, hvor det er relevant. For at hjælpe medlemsstaterne med at 
indføre sådanne emner i deres undervisningsplaner bør EU udvikle et 
standardprogram om mental sundhed og seksuelle spørgsmål og stille dette til 
rådighed for medlemsstaterne. 

 
Der er behov for at mindske forskelsbehandling og tabuer med hensyn til mentale 
sundhedsproblemer. Der er også behov for at undgå misinformation og 
uvidenskabelige tilgange. Desuden er seksualundervisning væsentlig for et sundt liv 
og samfund og forebygger problemer som f.eks. teenagegraviditet. 

 
 

47. Vi anbefaler, at EU udvikler et bedre kommunikationssystem, der skal dække alle 
EU's initiativer vedrørende mental sundhed, dvs. en folkesundhedsportal om god 
praksis i medlemsstaterne og til alle borgere. Medlemmer af Europa-Parlamentet 
kan præsentere disse eksempler på god praksis for hinanden for at udbrede 
kendskabet til dem på tværs af medlemsstaterne. 

 
Borgerne er ikke velinformerede om EU's initiativer, og vi kan lære af hinanden ved at 
udveksle god praksis. 
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Underområde 5.3 Lige adgang til sundhed for alle  
 
 

48. Vi anbefaler, at EU fastsætter og fremmer minimumsstandarder for tandpleje af høj 
kvalitet, herunder profylakse, for alle EU's medlemsstater. Der bør være gratis 
tandpleje til rådighed for børn, lavindkomstgrupper og andre sårbare grupper. Om 
15-20 år bør EU garantere, at alle har adgang til økonomisk overkommelig 
tandpleje. 

 
Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker, der bor i EU, i øjeblikket ikke har råd til 
tandpleje. Manglende tandpleje og tandprofylakse skader deres helbred og 
livsudsigter. EU bør begynde med at fastsætte en minimumsstandard for tandpleje 
og kræve gratis tandpleje for børn og lavindkomstgrupper. I sidste ende bør alle have 
ret til tandpleje af høj kvalitet. 
 

49. Vi anbefaler, at sundhed og sundhedspleje medtages blandt de delte kompetencer 
mellem EU og EU's medlemsstater. For at medtage denne nye delte kompetence er 
det nødvendigt at ændre artikel 4 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF). 

 
Vi anbefaler dette, fordi EU i øjeblikket ikke har tilstrækkelige beføjelser til at lovgive 
om sundhedspleje. Covid-19-pandemien har vist, at det er nødvendigt med en 
stærkere rolle for EU i sundhedspolitikkerne. Denne traktatændring vil gøre det 
muligt for EU at gøre mere for at garantere sundhedspleje for alle EU-borgere og 
udstede bindende forordninger og afgørelser. 

 
 

50. Vi anbefaler, at EU stiller gratis førstehjælpskurser til rådighed for alle EU-borgere. 
EU bør overveje at gøre sådanne kurser obligatoriske for studerende og 
arbejdspladser (både i den offentlige og den private sektor). Disse kurser skal også 
være praktiske, tilbagevendende og tilpasset de studerendes alder. Der bør 
desuden være et minimumsantal hjertestartere til rådighed på offentlige steder i 
alle EU's medlemsstater. 

 
Vi anbefaler dette, fordi mange mennesker i Den Europæiske Union ikke er parate til 
at gøre noget, når en person har brug for hjælp, og ikke kender 
førstehjælpsteknikkerne. Dette er grunden til, at mange menneskeliv går tabt. På 
nogle offentlige steder er hjertestartere ikke tilgængelige. 
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51. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union sikrer, at private sundhedstjenesteydere 

ikke på urimelig vis modtager offentlige midler og ikke dræner ressourcer fra de 
offentlige sundhedssystemer. Den Europæiske Union bør fremsætte kraftige 
henstillinger til medlemsstaterne om at øge finansieringen af offentlig 
sundhedspleje. 

 
Vi anbefaler dette, fordi Den Europæiske Union og Den Europæiske Unions 
medlemsstater har pligt til at sikre adgang til sundhedspleje for alle deres borgere. 
Desuden vil et stærkere offentligt sundhedssystem også være bedre forberedt på 
fremtidige pandemier. 
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Bilag: ANDRE HENSTILLINGER, DER BLEV BEHANDLET AF PANELET, OG SOM IKKE 

BLEV VEDTAGET 

 
Område 1: Bedre levevis  
 
Underområde 1.1 Sund livsstil  
 
 
Vi anbefaler, at EU udsteder en henstilling til alle medlemsstater om bedste praksis 
for forbud mod eller begrænsning af alkohol- og tobaksreklamer i alle former for 
medier for alle aldersgrupper, men med vægt på unge. EU bør sikre håndhævelse af 
love, der begrænser salget af disse produkter til mindreårige. Alle medlemsstater 
bør gennemføre love, med sanktioner, vedrørende rygning i offentlige områder, 
navnlig uddannelsesinstitutioner, og oprette særlige rygeområder. 

 
Usund livsstil bør ikke promoveres i reklamer og bør være mindre synligt i det 
offentlige liv. Alkohol og tobak er desuden nogle af de mest anvendte skadelige 
stoffer, og denne henstilling vil forhindre misbrug af disse stoffer.  

 
 

Vi anbefaler, at EU støtter medlemsstaterne i at medtage timer i madlavning på en 
bæredygtig, sund og velsmagende måde i de nationale læseplaner. EU kan støtte 
dette ved hjælp af vejledninger til sund madlavning både online og på tryk. Dette 
bør annonceres proaktivt på traditionelle og sociale medier for at nå ud til et ungt 
publikum. Vi bør også oplyse forældrene, så de lærer, hvordan man bedst bruger 
mad for at få en sund livsstil. Forskningen på dette område bør stimuleres og 
beriges.  

 
Madlavnings- og ernæringskurser i skolen vil forbedre unges sundhed og modvirke 
forbruget af fastfood. Uddannelse af børn giver dem mulighed for at bringe det, de 
har lært, tilbage til deres forældre. Desuden ville uddannelse af forældre i en sund 
livsstil skabe en god præcedens for børnene.  
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Vi anbefaler at intensivere Europa-Kommissionens offentlige kampagne 
"HealthyLifestyle4All" om sund livsstil og fordelene ved social aktivitet med 
konkrete eksempler og ved hjælp af en holistisk tilgang. Der bør udarbejdes 
oplysningskampagner med velstrukturerede målgrupper, og der bør vælges 
passende kommunikationsmidler for hver af målgrupperne. Det er desuden vigtigt 
at give belønninger og incitamenter for at fremme en positiv adfærd. Kampagnerne 
bør omfatte influencere, berømtheder eller myndigheder. De skal fremhæve de 
dobbelte fordele for både sundhed, miljø og klima. Desuden bør tilskud til gratis 
offentlig sport være tilgængelige i alle medlemsstater. 

 
En sundere livsstil har en positiv indvirkning på sundhedssystemet ved at mindske 
sundhedsproblemerne. Fysisk sundhed har indvirkning på mental sundhed og lykke. 
De nuværende kampagner er ikke tilstrækkeligt kendt. Inddragelse af rollemodeller 
og influencere gør dem mere effektive og motiverende.  
 
 
Vi anbefaler en oplysningskampagne om sunde fødevarer og ernæring. EU bør 
fremme højere afgifter på kød og sukker, der skal vedtages i medlemsstaterne. EU 
bør undersøge mulighederne for at skelne mellem sunde og usunde fødevarer og 
placere dem i forskellige momsintervaller. Vi anbefaler, at der sættes meget klare 
advarselstegn på meget usunde fødevarer (såsom tobak). Derudover anbefaler vi 
en europæisk ernæringsscore med relevante oplysninger og en QR-kode, så 
forbrugerne kan træffe mere velinformerede beslutninger. Man bør undersøge 
mulighederne for at gøre sunde fødevarer billigere end junkfood og gøre det mere 
attraktivt for landbrugere at producere sunde produkter.  

 
Sunde fødevarer er grundlaget for et sundt liv. Der skal tages fat på både produktions- 
og forbrugersiden. Produktion af sunde produkter har også en positiv indvirkning på 
miljøet og kan hjælpe lokale landbrugere. Hvis der produceres flere sunde fødevarer, 
vil priserne falde, og efterspørgslen vil stige. 
 
Underområde 1.2 Miljøuddannelse  
 
 
Vi anbefaler, at EU indfører en finansieringsordning, der skal tilskynde til at indføre 
et langsigtet miljøuddannelsesprogram i de nationale uddannelsessystemer for 
børn i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Denne finansieringsordning bør 
omfatte midler, der er øremærket til forældre med behov for finansiel støtte. 

 
  



 

 

 167 

De nuværende uddannelsessystemer indeholder ikke nok praktiske elementer, der 
fremmer direkte og dybtgående interaktion mellem børn og miljøet. De eksisterende 
programmer, der er udarbejdet ud fra et kortsigtet perspektiv, er heterogene og 
fremmer ikke den nødvendige holdningsændring. Forældre bør støttes for at sikre, at 
alle børn kan drage lige stor fordel af programmet, og at ingen af dem udelukkes af 
økonomiske årsager.  
 
 
Område 2: Beskyttelse af vores miljø og sundhed  
 
Underområde 2.1 Et sundt naturligt miljø  
 
 
Vi anbefaler omgående at indføre den højest mulige standard for vandkvalitet i hele 
EU. For at spare vand foreslår vi et belønningssystem, der vil være baseret på 
prissætning af vand på en måde, der tilskynder til og giver incitamenter til mindre 
forbrug, f.eks.: 1) ved at skabe et dynamisk system, der tilskynder forbrugerne til at 
holde sig under det gennemsnitlige vandforbrug (dvs. en stigning i vandforbruget 
på 10 % vil øge prisen med 11 %), 2) ved at skabe et kvotemarkedssystem for vand, 
der forurenes af fremstillingsvirksomheder, hvilket er et system svarende til det 
eksisterende marked med CO2-tilladelser. 

 
Denne henstilling er begrundet i, at højere priser er et incitament for alle brugere til 
at træffe mere bevidste beslutninger om deres forbrug. I betragtning af de forskellige 
realiteter i EU-landene og målet om at have et socialt retfærdigt system kan vi støtte 
fattigere befolkninger i vandforvaltningen ved at investere i vandinfrastruktur og -
forskning. 
 
 
Område 3: Omlægning af vores økonomi og forbrug 
 
Underområde 3.1 Regulering af overproduktion og overforbrug  
 
 
Vi anbefaler, at EU pålægger virksomheder, der bortskaffer usolgte produkter som 
følge af overproduktion, bøder. 

 
I nogle tilfælde finder virksomhederne det mere rentabelt at smide usolgte produkter 
ud i stedet for at genanvende eller genbruge dem. Det er derfor vigtigt at modvirke 
overproduktion ved hjælp af bøder, så denne praksis ikke længere er rentabel for 
producenterne. 
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Underområde 3.2 Reduktion af affald 
 
Vi anbefaler, at EU udvikler og gennemfører en affaldshåndteringspolitik for 
husholdninger/borgere med fokus på den faktiske mængde affald, de genererer, 
suppleret med foranstaltninger, der er nødvendige for at øge borgernes bevidsthed 
om fordelene ved at reducere affaldsproduktionen og affaldssortering. 
Foranstaltninger rettet mod socialt dårligt stillede familier (f.eks. unge familier med 
børn, ældre osv.) skal også gennemføres i overensstemmelse med princippet om, 
at "ingen lades i stikken". 

 
Dette har til formål at udvikle en fælles tilgang til affaldshåndtering i husholdninger, 
ligesom det fremmer beskyttelsen af miljøet gennem affaldsreduktion samt 
stimulerer den cirkulære økonomi yderligere og øger effektiviteten af 
affaldsindsamlingen. Sidst, men ikke mindst, øger det folks bevidsthed og følelsen af 
miljøansvar. 
 
Vi anbefaler, at EU fremmer konkurrencen på det frie marked og tilskynder den 
private sektor til at engagere sig mere aktivt i affaldsbehandling, herunder 
spildevand, samt upcycling og genanvendelse. 

 
EU er det rette niveau for denne henstilling, fordi den supplerer 
affaldsrammedirektivet og handlingsplanen for den cirkulære økonomi. Desuden vil 
gennemførelsen af henstillingen øge innovative løsninger inden for affaldshåndtering 
og forbedre kvaliteten af affaldshåndteringen samt mængden af behandlet affald, 
fordi flere virksomheder vil deltage i disse aktiviteter. 
 
Underområde 3.3 Fair produkter, lige adgang og rimeligt forbrug  
 
Vi anbefaler flytning af industrier inden for Den Europæiske Union med henblik på 
at levere fair produkter af høj kvalitet og tackle klimaspørgsmål. 

 
Den Europæiske Union har en knowhow, der skal fremmes på sit eget marked. 
På grund af udflytning af industrier uden for EU, navnlig til Asien, udflyttes visse 
faglige kompetencer også. Denne henstilling indebærer faglig uddannelse af 
europæiske arbejdstagere.   
Vi insisterer på behovet for at undgå udflytning mellem forskellige medlemsstater for 
at undgå illoyal konkurrence. 
Vi har observeret, at en massiv udflytning af industrier over hele verden påvirker de 
europæiske industrier. Lokal produktion vil således føre til sundere borgere og miljø. 
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Område 4: Mod et bæredygtigt samfund  
 
Underområde 4.3 Miljøvenlig transport  
 
 
Vi anbefaler, at store byer bliver pålagt sanktioner eller modtager tilskud afhængigt 
af deres resultater i den offentlige transport med hensyn til miljø og forurening 
(elbiler, grøn offentlig transport, indretning af fodgængerarealer, tilskyndelse til 
brug af cykel osv.). Sanktioner eller tilskud, der er rettet mod lokale myndigheder, 
bør navnlig anvendes på grundlag af byers ændringer inden for økologisk transport 
under hensyntagen til deres udgangspunkt. Det er Den Europæiske Union, der 
gennem sin lovgivning bør opstille nogle resultatindikatorer med hensyn til 
forureningsforanstaltninger og den forholdsmæssige reduktion. Det bør ske under 
hensyntagen til de enkelte byers udgangspunkter.  

 
 

Vi anbefaler dette, fordi byerne er blevet påvirket af luftforurening, hvilket har givet 
anledning til visse sundhedsproblemer. Udvikling af grøn transport vil forbedre 
menneskers liv og sundhed og mindske drivhuseffekten. Tilskud og sanktioner er 
effektive foranstaltninger til at fremme ændringer og hjælpe med at tilpasse sig 
forskellige situationer i forskellige byer. 

 
 

Vi anbefaler, at EU-lovgivningen begrænser og regulerer brugen af korte flyvninger 
og krydstogtskibe. Der skal tilvejebringes økologiske alternativer til mennesker, når 
det drejer sig om transport. Et af disse alternativer bør være standardisering af 
jernbanespor for at forbinde de europæiske hovedstæder. Vi anbefaler også, at EU 
yder støtte til at ændre transporten af varer for at gøre den mere miljøvenlig, f.eks. 
transport med tog og skib (over korte afstande). 

 
Vi anbefaler dette, fordi rejser over korte afstande er for hyppige, forurenende og 
lette at erstatte. Begrænsning af krydstogtskibe vil reducere havforureningen (et 
kritisk miljøproblem) og de negative virkninger i kystbyer. Vi er derfor nødt til at skabe 
mere økonomisk overkommelige alternativer sammenlignet med de mere 
forurenende alternativer. Samme sporvidde ville forbedre jernbaneforbindelserne 
mellem de europæiske hovedstæder. 
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Område 5: Omsorg til alle 
 
Underområde 5.2 En bredere forståelse af sundhed  
 
Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i overensstemmelse med kampagnen 
HealthyLife4All også fremmer initiativer såsom sociale idrætsarrangementer, 
idrætsaktiviteter i skoler, halvårlige olympiader, der er åbne for alle aldersgrupper 
og for alle sportsgrene [ikke for professionelle]. Vi anbefaler også, at der udvikles 
en gratis europæisk idrætsapp for at tilskynde til kollektive idrætsaktiviteter. Denne 
app bør hjælpe folk med at komme i kontakt med hinanden gennem sport. Desuden 
bør disse initiativer offentliggøres og formidles bredt. 

 
For at få en sundere europæisk befolkning skal Den Europæiske Union fremme sport 
og en sund livsstil. Desuden er befolkningen meget ofte ikke klar over 
sammenhængen mellem sport og et sundt liv. Appen er vigtig, fordi folk er mere 
tilbøjelige til at dyrke sport, hvis de gør det sammen.  
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Konferencen om Europas fremtid 

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

 
ANBEFALINGER VEDTAGET AF PANELET (FORELÆGGES PLENARFORSAMLINGEN) 
 
 

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

1. Vi anbefaler, at strategiske produkter, der er fremstillet i Europa (såsom 
landbrugsprodukter, halvledere, medicinske produkter, innovative digitale og 
miljømæssige teknologier), bør fremmes bedre og støttes økonomisk for at gøre 
dem tilgængelige og prismæssigt overkommelige for de europæiske forbrugere og 
mindske afhængigheden af lande uden for Europa i videst muligt omfang. Denne 
støtte kan omfatte strukturelle og regionale politikker, støtte til at holde industrier 
og forsyningskæder inden for EU, skattelettelser, tilskud, en aktiv SMV-politik og 
uddannelsesprogrammer med henblik på at bevare relaterede kvalifikationer og job 
i Europa. Dog bør en aktiv industripolitik være selektiv og fokusere på innovative 
produkter eller produkter, der er relevante for at sikre basale behov og 
tjenesteydelser. 
 
Vi anbefaler dette, fordi Europa er blevet for afhængig af lande uden for Europa på 
centrale områder, hvor der kan opstå diplomatiske konflikter, og som kan føre til 
mangler på basale eller strategisk relevante produkter eller tjenesteydelser. Da 
produktionsomkostningerne i EU ofte er højere end i andre dele af verden, vil en mere 
aktiv fremme af og støtte til disse produkter gøre det muligt for og tilskynde 
europæerne til at købe konkurrencedygtige europæiske produkter. Det vil også styrke 
den europæiske konkurrenceevne og fastholde fremtidsorienterede industrier og job 
i Europa. En stærkere regionalisering af produktionen vil også reducere 
transportomkostninger og skader på miljøet. 
 
 

2. Vi anbefaler, at EU mindsker afhængigheden af olie- og gasimport. Dette bør ske 
ved aktivt at støtte projekter vedrørende offentlig transport og energieffektivitet, 
et europæisk højhastighedsjernbane- og godstransportnet, udvidelse af 
forsyningen af ren og vedvarende energi (navnlig inden for sol- og vindenergi) og 
alternative teknologier (såsom brint eller udnyttelse af affald til energiproduktion). 
EU bør også fremme et kulturskifte fra individuel bilkørsel til offentlig transport, 
deling af elbiler og cykling. 
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Vi anbefaler dette, fordi det skaber en win-win-situation, både med hensyn til Europas 
frigørelse af eksterne afhængighedsforhold og opfyldelsen af ambitiøse klima- og 
CO2-reduktionsmål. Det vil også gøre det muligt for Europa at blive en stærk aktør 
inden for fremtidsorienterede teknologier, styrke økonomien og skabe job. 
 
 

3. Vi anbefaler, at der vedtages lovgivning på EU-plan for at sikre, at alle EU's 
produktions- og forsyningsprocesser og importerede varer overholder standarder 
for kvalitet, etik og bæredygtighed samt alle gældende europæiske 
menneskerettighedsstandarder. Produkter, der overholder denne lovgivning, bør 
certificeres. 
 
Vi anbefaler dette, da det hjælper både forbrugere og erhvervsdrivende med at få 
nem adgang til oplysninger om de produkter, de køber/handler med. Dette opnås ved 
at kontrollere certificeringssystemet. Certificering bidrager også til at mindske kløften 
mellem billige og dyre produkter, der findes på markedet. De billige produkter vil ikke 
opfylde den påkrævede standard og kan derfor ikke regnes for at være af god kvalitet. 
Opfyldelse af kravene til denne certificering vil bidrage til at beskytte miljøet, spare 
ressourcer og fremme ansvarligt forbrug. 
 
 

4. Vi anbefaler, at der gennemføres et europæisk program til støtte for små lokale 
producenter fra strategiske sektorer i alle medlemsstater. Disse producenter vil 
blive uddannet professionelt, modtage finansiel støtte gennem tilskud og blive 
tilskyndet til at producere flere varer (forudsat at der er tilgængelige råstoffer i EU), 
som opfylder kravene, så importen reduceres. 
 
Vi anbefaler dette, fordi EU ved at støtte producenter i EU inden for strategiske 
sektorer kan opnå økonomisk autonomi i disse sektorer. Dette kan kun bidrage til at 
styrke hele produktionsprocessen og dermed fremme innovation. Dette vil føre til en 
mere bæredygtig produktion af råstoffer i EU, reducere transportomkostninger og 
beskytte miljøet. 
 
 

5. Vi anbefaler at forbedre gennemførelsen af menneskerettighederne på europæisk 
plan ved hjælp af: bevidstgørelse i lande, der ikke i det påkrævede omfang 
overholder EMRK (den europæiske menneskerettighedskonvention) eller 
konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder; en streng kontrol koordineret af EU og EU's resultattavle for 
retlige anliggender af, i hvilket omfang menneskerettighederne overholdes i 
medlemsstaterne, og en stærk håndhævelse af overholdelsen gennem forskellige 
typer sanktioner 
  



 

 

 174 

 
Vi anbefaler dette, fordi medlemsstaterne allerede nåede til enighed om 
menneskerettighederne, da de ratificerede den europæiske 
menneskerettighedskonvention, og det nu er nødvendigt at øge accepten i hver 
enkelt stat for at sikre aktivt kendskab til og gennemførsel af menneskerettighederne 
i disse medlemsstaterne. 
 
 

6. Vi anbefaler, at der iværksættes en revision og en intensiv 
kommunikationskampagne på tværs af Europa, således at Eures (Den Europæiske 
Beskæftigelsestjeneste), EU's indvandringsportal og EU's redskab for 
tredjelandsstatsborgeres færdighedsprofiler bliver bedre kendt af de europæiske 
borgere og oftere tilgået af EU's virksomheder med henblik på at annoncere og 
offentliggøre deres ledige stillinger. 
 
Vi anbefaler, at der ikke skabes en ny onlineplatform til annoncering af jobmuligheder 
for europæiske unge. Der er mere end rigeligt med lignende initiativer på europæisk 
plan. Vi mener, at en styrkelse af det, der allerede findes, er nøglen til at fremme den 
eksisterende arbejdsstyrke og beskæftigelsesmulighederne på europæisk plan. 
 
Underområde 1.2 Grænser  
 
 

7. Vi anbefaler, at der skabes et system for arbejdskraftmigration til EU, der er baseret 
på de reelle behov på de europæiske arbejdsmarkeder. Der bør indføres en fælles 
ordning for anerkendelse af erhvervskompetencegivende og akademiske 
eksamensbeviser fra lande uden for og inden for EU. Der bør være tilbud om 
erhvervskvalifikationer samt tilbud om kulturel og sproglig integration for 
kvalificerede migranter. Asylansøgere med relevante kvalifikationer bør have 
adgang til arbejdsmarkedet. Der bør være et integreret agentur, som EURES kan 
danne grundlag for. 
 
Vi anbefaler dette, fordi Europa har brug for kvalificeret arbejdskraft på visse 
områder, der ikke kan dækkes fuldt ud internt. På nuværende tidspunkt er der ikke 
tilstrækkelige holdbare måder til lovligt at ansøge om en arbejdstilladelse i EU. Et 
europæisk anerkendelsessystem for erhvervskompetencegivende og akademiske 
eksamensbeviser vil gøre det lettere at dække disse behov og muliggøre en mere 
forenklet arbejdskraftmigration inden for og fra lande uden for EU. Beskæftigelsesgab 
kan afhjælpes mere effektivt, og ukontrolleret migration kan forvaltes bedre. Hvis 
systemet for arbejdskraftmigration åbnes for asylansøgere, kan det bidrage til at 
fremskynde deres integration i de europæiske økonomier og samfund. 
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8. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union udvider sin lovgivning med henblik på at give 

Frontex flere beføjelser og mere uafhængighed. Dette vil gøre det muligt for Frontex 
at gribe ind i alle medlemsstater, så det kan sikre beskyttelsen af alle EU's ydre 
grænser. EU bør imidlertid tilrettelægge procesauditter af Frontex' organisation, 
eftersom der er behov for fuld gennemsigtighed i Frontex' funktionsmåde for at 
undgå alle former for misbrug. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi finder det uacceptabelt, at Frontex kan nægtes adgang til 
grænserne, navnlig i situationer, hvor menneskerettighederne krænkes. Vi ønsker at 
sikre, at Frontex gennemfører EU-lovgivningen. Frontex selv skal kontrolleres og 
overvåges for at forhindre uhensigtsmæssig adfærd i organisationen.  
 
 

9. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i det specifikke tilfælde med økonomiske 
migranter gør det muligt at screene borgere (ud fra dokumenterede færdigheder, 
baggrund osv.) i udrejselandet. Formålet hermed er at fastslå, hvem der opfylder 
kravene for at komme og arbejde i EU, afhængigt af de økonomiske behov/ledige 
stillinger i værtslandet. Disse screeningskriterier skal være offentligt tilgængelige og 
kunne konsulteres af alle. Dette kan opnås ved at oprette et (online) europæisk 
immigrationsagentur.  
 
Vi anbefaler dette, fordi folk på denne måde ikke behøver at krydse grænsen ulovligt. 
Der vil være en kontrolleret strøm af personer, der rejser ind i EU, hvilket vil føre til et 
fald i presset ved grænserne. Samtidig vil det gøre det lettere at besætte ledige 
stillinger i værtslandene. 
 
 

10. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union sikrer, at modtagelsespolitikken 
og -faciliteterne er ens ved alle grænser, overholder menneskerettighederne og 
garanterer alle migranters sikkerhed og sundhed (f.eks. gravide kvinder og børn).  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi sætter stor pris på rimelig og lige behandling af migranter 
ved alle grænser. Vi ønsker at forhindre, at migranter opholder sig for længe ved 
grænserne, og at medlemsstaterne bliver overvældet af tilstrømningen af migranter. 
Alle medlemsstater skal være godt rustet til at tage imod dem.  
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Område 2: EU som international partner  
 
Underområde 2.1 Handel og forbindelser i et etisk perspektiv 
 
 

11. Vi anbefaler, at EU håndhæver restriktioner for import af produkter fra lande, der 
tillader børnearbejde. Dette bør ske ved hjælp af en sortliste over virksomheder, 
der regelmæssigt ajourføres i overensstemmelse med de aktuelle forhold. Vi 
anbefaler endvidere at sikre gradvis adgang til skolegang for børn, der forlader 
arbejdsstyrken, og at fremme forbrugernes bevidsthed om børnearbejde gennem 
oplysninger fra officielle EU-kanaler, f.eks. kampagner og historiefortælling. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi anerkender forbindelsen mellem den manglende adgang 
til skolegang og tilstedeværelsen af børnearbejde. Gennem denne anbefaling ønsker 
vi at øge forbrugernes bevidsthed og mindske efterspørgslen efter produkter, der 
fremstilles ved hjælp af børnearbejde, således at denne praksis i sidste ende kan blive 
afskaffet.  
 
 

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

13. Vi anbefaler, at EU indfører en obligatorisk miljøscore, der skal anføres på forsiden 
af alle produkter, der kan købes af den almindelige forbruger. Miljøscoren vil blive 
beregnet ud fra emissioner fra produktion og transport samt skadeligt indhold på 
grundlag af en liste over farlige produkter. Miljøscoren bør forvaltes og overvåges 
af en EU-myndighed. 
 
Vi anbefaler dette for at gøre forbrugerne i EU mere bevidste om miljøaftrykket af de 
produkter, de køber. Miljøscoren vil være en EU-dækkende skaleringsmetode, der 
nemt viser, hvor miljøvenligt et produkt er. Miljøscoren bør omfatte en QR-kode på 
bagsiden af produktet med yderligere oplysninger om produktets miljøaftryk.  
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Underområde 2.2 International klimaindsats 
 
 

14. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union vedtager en strategi med henblik på at blive 
mere uafhængig i sin energiproduktion. Et europæisk organ, der integrerer de 
eksisterende europæiske energiinstitutioner, bør koordinere udviklingen af 
vedvarende energi ud fra medlemsstaternes behov, kapacitet og ressourcer, 
samtidig med at det respekterer deres suverænitet. Institutionerne vil fremme 
videndeling mellem dem for at gennemføre denne strategi. 
 
Vi anbefaler dette, fordi den nuværende afhængighed gør os sårbare i situationer 
med politiske spændinger med de lande, vi importerer fra. Vi ser det med den 
nuværende elkrise. Imidlertid bør denne koordinering respektere alle landes 
suverænitet. 
 
 

15. Vi anbefaler højere miljøstandarder for eksport af affald i og uden for EU og 
strengere kontrol og sanktioner for at standse ulovlig eksport. EU bør tilskynde 
medlemsstaterne til i højere grad at genanvende deres eget affald og anvende det 
til energiproduktion. 
 
Vi anbefaler dette for at sætte en stopper for skader på miljøet, når nogle lande 
bortskaffer deres affald på bekostning af andre, navnlig når dette sker uden for 
miljøstandarderne. 
 
 

16. Vi anbefaler, at EU i højere grad ansporer den igangværende miljøomstilling ved at 
fastsætte et mål om at fjerne forurenende emballage. Dette vil indebære fremme 
af mindre emballage eller mere miljøvenlig emballage. For at sikre, at mindre 
virksomheder kan tilpasse sig, bør der ydes hjælp og justeringer. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at reducere brugen af naturressourcer, navnlig 
råstoffer fra lande uden for EU. Vi er også nødt til at mindske den skade, som 
europæerne har gjort på vores planet og klimaet. Øget støtte til små virksomheder er 
afgørende for at sikre, at de kan tilpasse sig uden at hæve deres priser. 
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17. Vi anbefaler, at landene i Den Europæiske Union sammen undersøger spørgsmålet 

om atomkraft mere seriøst. Der bør være et øget samarbejde om vurderingen af 
anvendelsen af atomkraft og dens rolle i den omstilling, som Europa skal opnå i 
retning af grøn energi. 
 
Vi anbefaler dette, fordi spørgsmålet om atomkraft ikke kan løses af ét land alene. 
Der er i øjeblikket over hundrede reaktorer i halvdelen af medlemsstaterne, og flere 
er under opførelse. Eftersom vi har et fælles elnet, er den kulstoffattige elektricitet, 
de producerer, til gavn for alle europæere og øger vores kontinents uafhængighed på 
energiområdet. Desuden vil utildækket atomaffald eller en ulykke berøre flere lande. 
Uanset hvilket valg der træffes med hensyn til, om der skal anvendes atomenergi eller 
ej, bør europæerne drøfte det sammen og lægge mere konvergerende strategier, 
samtidig med at den nationale suverænitet respekteres. 
 
 
Underområde 2.3 Fremme af europæiske værdier 
 
 

18. EU bør være tættere på borgerne. Vi anbefaler, at EU skaber og styrker forbindelser 
med borgere og lokale institutioner såsom lokale myndigheder, skoler og 
kommuner. Dette bør gøres for at forbedre gennemsigtigheden, nå ud til borgerne 
og kommunikere bedre med dem om konkrete EU-initiativer og generelle 
oplysninger om EU.  
 
Vi anbefaler dette, fordi de nuværende oplysninger om EU ikke er tilstrækkeligt 
tilgængelige for alle samfundsgrupper og ikke når ud til almindelige borgere. De er 
ofte kedelige, vanskelige at forstå og ikke brugervenlige. Dette må ændres for at sikre, 
at borgerne har et klart billede af EU's rolle og tiltag. For at vække interesse skal 
oplysninger om EU være lettere at finde, motiverende, spændende og formuleret i 
dagligdagssprog. Vores forslag er: skolebesøg af EU-politikere, radio, podcasts, 
direkte opslag, presse, buskampagner, sociale medier, lokale borgerforsamlinger og 
oprettelse af en særlig taskforce til forbedring af EU's kommunikation. Disse tiltag vil 
gøre det muligt for borgerne at få oplysninger om EU, der ikke filtreres gennem 
nationale medier. 
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19. Vi anbefaler større borgerdeltagelse i EU's politikker. Vi foreslår arrangementer 

med direkte inddragelse af borgerne i lighed med konferencen om Europas fremtid. 
De bør tilrettelægges på nationalt, lokalt og europæisk plan. EU bør tilvejebringe en 
sammenhængende strategi og centrale retningslinjer for disse begivenheder. 
 
Vi anbefaler dette, fordi sådanne arrangementer med deltagelsesdemokrati vil 
tilvejebringe korrekte oplysninger om EU og forbedre kvaliteten af EU's politikker. 
Arrangementerne bør tilrettelægges med henblik på at fremme EU's kerneværdier – 
demokrati og borgerdeltagelse. Disse arrangementer vil give politikerne mulighed for 
at vise borgerne, at de finder det vigtigt, at borgerne er opmærksomme på aktuelle 
arrangementer og inddrages i udformningen af dem. Centraliserede retningslinjer vil 
give de nationale og lokale konferencer en sammenhængende og ensartet form.  
 
 

Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 
 
Underområde 3.1 Sikkerhed og Forsvar 
 
 

20. Vi anbefaler, at de fremtidige "fælles væbnede EU-styrker" fortrinsvis anvendes til 
selvforsvarsformål. Aggressive militære aktioner af enhver art er udelukket. I 
Europa vil dette give mulighed for at yde støtte i krisetider, f.eks. i tilfælde af 
naturkatastrofer. Uden for de europæiske grænser vil dette give mulighed for at 
udsende styrker til områder i særlige tilfælde og udelukkende inden for rammerne 
af et retligt mandat fra FN's Sikkerhedsråd og dermed i overensstemmelse med 
folkeretten. 
 
Hvis denne anbefaling bliver gennemført, vil den gøre det muligt for Den Europæiske 
Union at blive opfattet som en troværdig, ansvarlig, stærk og fredelig partner på den 
internationale scene. Dens øgede mulighed for at reagere på kritiske situationer både 
internt og eksternt forventes således at beskytte dens grundlæggende værdier. 
 
 
Underområde 3.2 Beslutningstagning og EU's udenrigspolitik 
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21. Vi anbefaler, at alle spørgsmål, der træffes afgørelse om ved enstemmighed, 

ændres til at blive afgjort ved kvalificeret flertal. De eneste undtagelser bør være 
optagelse af nye medlemmer af EU og ændringer af EU's grundlæggende principper 
som fastsat i artikel 2 i Lissabontraktaten og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. 
 
Dette vil konsolidere EU's position i verden ved, at det fremstår som en fælles front i 
forhold til tredjelande, og sætte det i stand til at reagere hurtigere i almindelighed og 
i krisesituationer i særdeleshed. 
 
 

22. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union styrker sin evne til at sanktionere 
medlemsstater, regeringer, enheder, grupper eller organisationer og 
enkeltpersoner, der ikke overholder EU's grundlæggende principper, aftaler og 
lovgivning. Det er bydende nødvendigt at sikre, at de sanktioner, der allerede 
findes, hurtigt gennemføres og håndhæves. Sanktioner mod tredjelande bør stå i 
forhold til den handling, der udløste sanktionerne, og de bør være effektive og 
anvendes rettidigt. 
 
For at EU kan være troværdig og pålidelig, skal det anvende sanktioner over for dem, 
der overtræder dets principper. Disse sanktioner bør hurtigt og aktivt håndhæves og 
kontrolleres. 
 
 
Underområde 3.3 Nabolande og udvidelse 
 
 

23. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union afsætter et særligt budget til udvikling af 
uddannelsesprogrammer om EU's funktionsmåde og værdier. Det vil derefter blive 
forelagt for de medlemsstater, der ønsker at integrere dem i deres læseplaner 
(grundskoler, gymnasier og universiteter). Desuden kan der udbydes et særligt 
kursus om EU og dets funktionsmåde til studerende, der ønsker at studere i et andet 
europæisk land gennem Erasmusprogrammet. Studerende, der vælger dette kursus, 
vil blive prioriteret ved tildelingen af de pågældende Erasmus-programmer. 
 
Vi anbefaler dette med henblik på at styrke følelsen af et tilhørsforhold til EU. Det vil 
sætte borgerne i stand til bedre at identificere sig med EU og formidle dets værdier. 
Desuden vil det også forbedre gennemsigtigheden med hensyn til EU's 
funktionsmåde, fordelene ved at være en del af EU og bekæmpelsen af 
antieuropæiske bevægelser. Dette bør virke afskrækkende på medlemsstater, der 
forlader EU. 
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24. Vi anbefaler, at EU i højere grad gør brug af sin politiske og økonomiske vægt i sine 

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

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

26. Vi anbefaler, at medlemsstaterne når til enighed om en stærk vision og en fælles 
strategi for harmonisering og konsolidering af EU's identitet og sammenhold, før 
andre lande gives tilladelse til at tiltræde EU. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi mener, at det er afgørende både at styrke EU og 
konsolidere forbindelserne mellem medlemsstaterne, før man begynder at overveje 
at optage andre lande.  Jo flere stater der optages i EU, desto mere kompliceret bliver 
beslutningsprocessen i EU, hvorfor det er vigtigt at revidere de beslutningsprocesser, 
der stemmes om gennem proceduren med enstemmighed. 
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Område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv  
 
Underområde 4.1 Afhjælpe årsagerne til migration 
 
 

27. Vi anbefaler, at Den Europæiske Union bør deltage aktivt i den økonomiske 
udvikling i lande uden for Den Europæiske Union, og hvorfra der er stor udvandring. 
EU bør med hjælp fra relevante organer (f.eks. lokale NGO'er, lokale politikere, 
feltarbejdere, eksperter osv.) undersøge måder til fredeligt, effektivt og aktivt at 
iværksætte tiltag i lande, som oplever stor udvandring, og som på forhånd har 
udtrykt deres enighed i de nøjagtige betingelser for samarbejdet med de lokale 
myndigheder. Disse tiltag bør føre til håndgribelige resultater med målbare 
virkninger. Samtidig bør disse håndgribelige resultater og virkninger beskrives klart, 
så EU-borgerne kan forstå EU's udviklingsbistandspolitik. I den henseende bør EU's 
tiltag vedrørende udviklingsbistand blive mere synlige. 
 
Vi anbefaler dette, fordi EU ganske vist allerede arbejder med international udvikling, 
men er nødt til at fortsætte sin indsats og investere i gennemsigtighed og synlighed i 
forbindelse med den politik og de foranstaltninger, det iværksætter. 
 
 

28. Vi anbefaler, at der indføres en fælles europæisk arbejdsretlig ramme for derved at 
harmonisere arbejdsvilkårene i hele Unionen (f.eks. mindsteløn, arbejdstid osv.). 
EU bør forsøge at skabe grundlæggende fælles arbejdsstandarder for at forhindre 
migration af borgere, der forlader deres oprindelsesland, fordi de søger bedre 
arbejdsvilkår. Som led i disse standarder bør EU styrke fagforeningernes rolle på 
tværnationalt plan. Derved vil EU betragte intern økonomisk migration 
(EU-borgernes migration) som et kritisk spørgsmål.  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi har konstateret, at mange mennesker i EU migrerer af 
økonomiske årsager, eftersom arbejdsvilkårene er forskellige i EU's medlemsstater. 
Dette fører til hjerneflugt i lande, hvilket bør undgås, så medlemsstaterne kan 
fastholde talenter og arbejdsstyrken. Selv om vi støtter borgernes frie bevægelighed, 
mener vi, at EU-borgernes migration mellem EU-medlemsstaterne skyldes 
økonomiske årsager, når den finder sted ufrivilligt. Derfor er det vigtigt at etablere en 
fælles arbejdsretlig ramme.  
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Underområde 4.2 Menneskelige hensyn  
 
 

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

30. Vi anbefaler, at EU øger sin indsats med henblik på, at medlemsstaternes borgere 
informeres om og undervises i migrationsrelaterede emner. Dette mål bør nås ved, 
at børn så tidligt som muligt fra begyndelsen af grundskolen undervises i emner som 
migration og integration. Hvis vi kombinerer denne tidlige undervisning med 
NGO'ers og ungdomsorganisationers aktiviteter samt omfattende 
mediekampagner, kan vi opfylde vores mål fuldstændig. Desuden bør der anvendes 
en bred vifte af kommunikationskanaler, lige fra foldere til TV og sociale medier. 
 
Det er vigtigt at vise folk, at migration også har mange positive aspekter såsom ekstra 
arbejdskraft. Vi vil gerne understrege betydningen af at øge bevidstheden om begge 
processer, så folk forstår årsagerne til og konsekvenserne af migration, og 
stigmatiseringen af folk, der opfattes som migranter, udryddes.  
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Underområde 4.3 Integration  
 

31. Vi anbefaler, at direktiv 2013/33/EU om minimumsstandarder for modtagelse af 
asylansøgere i medlemsstaterne erstattes af en obligatorisk EU-forordning, som vil 
finde ensartet anvendelse i alle medlemsstater. Det bør prioriteres at forbedre 
modtagelsesfaciliteterne og indkvarteringen. Vi anbefaler, at der oprettes et særligt 
EU-organ til at overvåge gennemførelsen af forordningen.  
 
Det eksisterende direktiv er ikke gennemført på en ensartet måde i alle 
medlemsstater. Forhold som Moria-flygtningelejrene skal undgås. Derfor bør den 
anbefalede forordning gennemføres og indeholde obligatoriske sanktioner. Hvad 
angår overvågningsorganet, bør det være stærkt og pålideligt. 
 
 

32. Vi anbefaler, at EU sikrer, at alle asylansøgere og flygtninge deltager i sprog- og 
integrationskurser under processen med at ansøge om opholdstilladelse. Kurserne 
bør være obligatoriske, gratis og omfatte personlig bistand til den indledende 
integration. De bør starte senest to uger efter indgivelsen af ansøgningen om 
opholdstilladelse. Desuden bør der indføres incitamenter og 
sanktionsmekanismer.  
 
At lære sproget og forstå kulturen, historien og etikken i ankomstlandet er et vigtigt 
skridt i retning af integration. Den lange ventetid på den indledende 
integrationsproces har en negativ indvirkning på migranternes sociale assimilation. 
Sanktionsmekanismer kan bidrage til at afdække migranters vilje til at integrere sig. 
 
 
Område 5: Ansvar og solidaritet i hele EU 
 
Underområde 5.1 Fordeling af migranter  
 
 

33. Vi anbefaler at erstatte Dublinsystemet med en juridisk bindende traktat for at sikre 
en retfærdig, afbalanceret og forholdsmæssig fordeling af asylansøgere i EU på 
grundlag af solidaritet og retfærdighed. I øjeblikket skal flygtninge indgive deres 
asylansøgninger i den EU-medlemsstat, de først ankommer til. Systemændringen 
bør ske så hurtigt som muligt. Kommissionens forslag til en ny EU-pagt om migration 
og asyl fra 2020 er en god start og bør omsættes i juridisk form, eftersom den 
omfatter kvoter for fordelingen af flygtninge blandt EU-medlemsstaterne. 
 
Vi anbefaler dette, fordi det nuværende Dublinsystem ikke overholder principperne 
om solidaritet og retfærdighed. Det lægger en tung byrde på landene ved EU's 
grænse, som er der, hvor de fleste asylansøgere først ankommer til EU's område. Alle 
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medlemsstater skal tage ansvar for at forvalte flygtningestrømmene til EU. EU er et 
fællesskab med fælles værdier og bør handle i overensstemmelse hermed.  
 
 

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

35. Vi anbefaler, at der ydes stærk finansiel, logistisk og operationel EU-støtte til 
forvaltningen af den første modtagelse, hvilket vil føre til en mulig integration eller 
tilbagesendelse af irregulære migranter. Modtagerne af en sådan støtte skal være 
de EU-grænsestater, der bærer byrden med tilstrømningen af migranter. 
 
Vi anbefaler stærk støtte, fordi nogle af EU's grænsestater bærer den største byrde 
med tilstrømningen af migranter på grund af deres geografiske beliggenhed. 
 
 

36. Vi anbefaler, at mandatet for Den Europæiske Unions Asylagentur styrkes med 
henblik på at koordinere og forvalte fordelingen af asylansøgere i 
EU-medlemsstaterne, så der opnås en retfærdig fordeling. En retfærdig fordeling 
kræver, at der tages hensyn til asylansøgernes behov samt EU-medlemsstaternes 
logistiske og økonomiske kapacitet og deres behov vedrørende arbejdsmarkedet. 
 
Vi anbefaler dette, fordi en centraliseret koordinering og forvaltning af fordelingen af 
asylansøgere, som medlemsstaterne og deres borgere anser for retfærdig, forhindrer 
kaotiske situationer og sociale spændinger, hvilket bidrager til større solidaritet 
mellem EU-medlemsstaterne. 
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Underområde 5.2 Fælles tilgang til asyl 
 
 

37. Vi anbefaler enten at oprette en overordnet EU-institution eller at styrke EU's 
Asylagentur med henblik på at få behandlet og truffet afgørelse om asylansøgninger 
for hele Den Europæiske Union på grundlag af ensartede standarder. Dette organ 
bør også være ansvarligt for en retfærdig fordeling af flygtninge. Det bør også 
definere, hvilke oprindelseslande der er sikre, og hvilke der ikke er, og bør være 
ansvarlig for at sende afviste asylansøgere tilbage.  
 
Vi anbefaler dette, fordi den nuværende asylpolitik er kendetegnet ved uklare 
ansvarsområder og forskellige standarder fra medlemsstat til medlemsstat. Dette 
fører til inkonsekvent håndtering af asylprocedurerne i hele EU. Desuden har EU's 
Asylagentur i øjeblikket kun "blød" magt. Det kan kun rådgive medlemsstaterne om 
asylspørgsmål.  
 
 

38. Vi anbefaler, at der straks oprettes særlige asylcentre for uledsagede mindreårige i 
alle EU-medlemsstaterne. Dette bør gøres for hurtigst muligt at indkvartere og 
sørge for omsorg for mindreårige i overensstemmelse med deres særlige behov.  
 
Vi anbefaler dette, fordi: 
1) mange mindreårige vil sandsynligvis være traumatiserede (eftersom de kommer 
fra konfliktområder) 
2) forskellige børn vil have forskellige behov (afhængigt af alder, sundhed osv.) 
3) gennemførelsen af denne henstilling vil sikre, at sårbare og traumatiserede 
mindreårige vil modtage al den omsorg, der er nødvendig, så hurtigt som muligt 
4) mindreårige er fremtidige europæiske borgere og vil som sådan bidrage positivt til 
Europas fremtid, hvis de modtager en ordentlig behandling. 
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39. Vi anbefaler, at der etableres et fælles, gennemsigtigt system til hurtig behandling 

af asylansøgninger. Dette bør omfatte en minimumsstandard, der bør finde ens 
anvendelse i alle medlemsstater. 
 
Vi anbefaler dette, fordi: 
1) gennemførelsen af denne henstilling vil føre til en hurtigere og mere gennemsigtig 
måde at behandle asylansøgninger på 
2) manglende fremskyndelse af asylprocessen fører til ulovlighed og kriminalitet 
3) minimumsstandarder som omhandlet i vores anbefaling bør omfatte respekt for 
asylansøgeres menneskerettigheder, sundhed og uddannelsesmæssige behov 
4) gennemførelsen af denne henstilling vil føre til adgang til beskæftigelse og 
selvforsørgelse, så der kan bidrages positivt til EU's samfund. Regularisering af 
beskæftigelsesstatussen forhindrer misbrug af asylansøgere på arbejdsmarkedet. 
Dette kan kun føre til en mere vellykket integration af alle berørte parter 
5) langvarige ophold i asylcentre har negative konsekvenser for beboernes mentale 
sundhed og trivsel. 
 
 

40. Vi anbefaler på det kraftigste en fuldstændig revision af alle aftaler og al lovgivning 
om asyl og indvandring i Europa. Vi anbefaler endvidere, at der vedtages en tilgang 
for hele Europa. 
 
Vi anbefaler dette, fordi: 
1) alle nuværende aftaler har været uigennemførlige, upraktiske og uegnede til 
formålet siden 2015 
2) EU bør være det første "agentur", der forvalter alle andre agenturer og NGO'er, der 
direkte beskæftiger sig med asylspørgsmål 
3) de berørte medlemsstater er i vid udstrækning overladt til sig selv i forbindelse med 
håndteringen af dette spørgsmål. Nogle medlemsstaters "à la carte"-holdning giver et 
dårligt indtryk af EU's sammenhold 
4) ny målrettet lovgivning vil give alle asylansøgere mulighed for en bedre fremtid og 
føre til et mere forenet Europa 
5) huller i den nuværende lovgivning giver anledning til konflikter og disharmoni i hele 
Europa og gør de europæiske borgere mere intolerante over for migranter 
6) en stærkere, relevant lovgivning vil føre til en nedbringelse af kriminalitet og 
misbrug af det nuværende asylsystem. 
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Bilag: ANDRE ANBEFALINGER, DER BLEV OVERVEJET AF PANELET, MEN IKKE 
VEDTAGET 
 
 
Område 1: Selvforsyning og stabilitet  
 
Underområde 1.1 EU's autonomi 
 
 
Vi anbefaler, at der – når udviklingslandene anmoder herom – gennemføres 
interventionsprogrammer for økonomisk udvikling baseret på partnerskaber, der er 
tilpasset den enkelte stats behov og/eller handelsaftaler, efter en indledende 
undersøgelse af deres økonomiske potentiale og derefter økonomisk støtte og 
sikring af faglig uddannelse. 

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

Område 2: EU som international partner  
 
Underområde 2.1 Handel og forbindelser i et etisk perspektiv 
 
 
Vi anbefaler, at EU medtager bestemmelser, der forpligter virksomhederne til at 
kontrollere deres forsyningskæde ved regelmæssigt at fremlægge en fuldstændig 
(revisions-) beretning, og fastsætter betingelser, der belønner og begrænser import 
i overensstemmelse med etiske kriterier. Afhængigt af virksomhedens størrelse skal 
virksomheden forelægge en intern og/eller ekstern revisionsberetning.  
 
Vi anbefaler dette for at udvide det etiske perspektiv i EU's handel gennem 
overvågning af virksomhedernes aktiviteter i forsyningskæden på tværs af landene og 
tilskynde virksomhederne til at handle i overensstemmelse med etiske kriterier f.eks. 
vedrørende anvendelse af farlige produkter, arbejdstagerrettigheder og -vilkår, mulig 
anvendelse af børnearbejde og miljøbeskyttelse. Denne anbefaling vil ikke finde 
anvendelse på onlineprodukter, der købes direkte af forbrugeren. 
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Område 3: Et stærkt EU i en fredelig verden 
 
Underområde 3.1 Sikkerhed og Forsvar 
 
 
Vi anbefaler, at den nuværende europæiske sikkerhedsarkitektur omtænkes til en 
mere effektiv, virkningsfuld og kompetent overnational struktur. Dette vil i sidste 
ende føre til oprettelsen af "Den Europæiske Unions Fælles Væbnede Styrker". 
Denne udvikling skal indebære gradvis integration og efterfølgende omlæggelse af 
de nationale væbnede styrker. Det er også hensigten, at denne sammenlægning af 
militære kapaciteter og militær ekspertise i Den Europæiske Union vil fremme en 
varig europæisk integration. Oprettelsen af Den Europæiske Unions Fælles 
Væbnede Styrker vil også kræve en ny samarbejdsaftale med NATO og 
ikke-europæiske NATO-medlemsstater. 
 
På baggrund af denne anbefaling forventer vi, at de militære strukturer i Den 
Europæiske Union vil blive mere omkostningseffektive og i stand til at reagere og 
handle, hvis det er nødvendigt. Som følge af denne integrerede tilgang bør Den 
Europæiske Union være bedre i stand til at handle beslutsomt og på en koordineret 
måde i kritiske situationer. 
 
 
Område 4: Migration fra et menneskeligt perspektiv  
 
Underområde 4.1 Afhjælpe årsagerne til migration 
 
 
Vi anbefaler, at EU udarbejder en protokol for tiltag vedrørende den kommende 
flygtningekrise, der vil opstå som følge af klimakrisen. Som led i denne protokol skal 
EU udvide definitionen af flygtninge og asylansøgere til at være omfattende og 
medtage de mennesker, der er berørt af klimaændringer. Da mange migranter ikke 
vil have mulighed for at vende tilbage til deres oprindelseslande på grund af 
landenes ubeboelighed, bør en anden del af protokollen sikre, at institutionerne 
finder nye anvendelser af områder, der er berørt af klimaændringer, for at støtte de 
migranter, der har forladt disse områder. F.eks. kan oversvømmede zoner anvendes 
til at oprette vindmølleparker. 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi alle er ansvarlige for klimakrisen. Derfor har vi et ansvar 
over for dem, der er mest berørt. Selv om vi hverken har prognoser eller konkrete 
data om fremtidige klimaflygtninge, vil klimaændringerne med sikkerhed påvirke 
millioner af menneskers liv. 
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Underområde 4.2 Menneskelige hensyn 
 
 
Vi anbefaler øjeblikkelig styrkelse og finansiering af lovlige, humanitære veje og 
transportmidler for flygtninge fra kriseområder på en organiseret måde. Et særligt 
system af Sikre Europæiske Veje bør etableres og reguleres af et særligt organ, der 
oprettes specielt til dette formål. Dette agentur, der grundlægges ved hjælp af 
lovgivningsproceduren, vil få sine egne særlige kompetencer, der nedfældes i dets 
forretningsorden.  
 
Menneskehandel og -smugling er alvorlige problemer, der skal løses. Vores anbefaling 
vil helt sikkert føre til, at disse problemer mindskes. 
 
 
Underområde 4.3 Integration 
 
 
Vi anbefaler, at der indføres et EU-direktiv, som skal sikre, at højst 30 % af 
indbyggerne i ethvert beboelsesområde i enhver medlemsstat kommer fra 
tredjelande. Dette mål bør nås senest i 2030, og EU-medlemsstater skal modtage 
støtte til gennemførelsen heraf. 
 
Vi anbefaler dette, fordi en mere jævn geografisk fordeling vil øge lokalbefolkningens 
accept af migranter og dermed føre til bedre integration. Procentdelen er inspireret 
af en ny politisk aftale i Danmark.  
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II – Anbefalinger fra de nationale borgerpaneler 
 
 

 

 

Heri findes de anbefalinger fra de 50 borgere, der deltog i borgerpanelet tilrettelagt under 
ledelse af vicepremierminister samt udenrigs- og europaminister Sophie Wilmès, som udgør 
bidraget fra den belgiske forbundsregering til konferencen om Europas fremtid. Emnet for dette 
panel var "Hvordan kan borgerne inddrages mere i det europæiske demokrati?". Selv om det 
står helt klart, at konferencen omfatter meget mere end blot EU-anliggender, demonstrerer 
emnet for dette panel, hvorfor der er så mange direkte henvisninger til EU og dets institutioner. 
Hvor det er relevant, nævnes Europa som helhed. 
 
For at afspejle alle borgernes input indeholder denne rapport samtlige anbefalinger, også dem, 
der ikke fik simpelt flertal under den afsluttende afstemning om alle anbefalinger. De er tydelige 
at se, fordi procentdelen er angivet med rød og fed skrift. Desuden er nogle anbefalinger i 
modstrid med hinanden, og selv under de afsluttende diskussioner var borgerne stadig splittede 
omkring dem. Disse anbefalinger står i kursiv. For en enkelt anbefalings vedkommende var 
uenigheden så klar, at afstemningen endte med stemmelighed, hvilket er angivet med orange 
og fed skrift. Borgerne er enige om, at der var delte meninger om disse anbefalinger. De foreslår 
derfor, at CoFE's organer og EU-institutionerne er opmærksomme ved gennemførelsen af disse 
anbefalinger, da afstemningen viser en vis uenighed. 
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1. Kommunikation 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 
 

1. Kommunika-
tionen om EU er 
ikke tilfreds-
stillende. 

1.1 Vi foreslår, at undervisningen om EU 
integreres i skolernes læseplaner fra 
grundskolens tredje trin. Målet er at nå ud 
til alle borgere og forbedre kendskabet til 
EU. 

88,4 %  

1.2 EU og især Kommissionen bør stille 
undervisningsmateriale om Europas 
funktionsmåde til rådighed for 
medlemsstaternes 
undervisningsministerier. Ud over at 
forklare institutionernes funktion, 
sammensætning og beføjelser bør 
undervisningen også omfatte en kort 
oversigt over historien bag den europæiske 
integration. Der bør lægges særlig vægt på 
brug af et klart, forståeligt og tilgængeligt 
sprog og på undervisningsværktøjer såsom 
dokumentarfilm, videoklip eller skole-TV-
programmer på alle 24 sprog. 

95,0 %  

2. Det europæiske 
projekt er stadig 
fremmed for 
borgerne. 

2.1 Vi foreslår, at EU-institutionerne sørger 
for, at deres kommunikation bedre 
forklarer, hvad EU har beføjelse til, men 
også hvad det ikke har beføjelse til. 97,6 %  
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2.2 EU bør lade velkendte eksempler fra 
europæernes hverdag indgå i sin 
kommunikation. Disse forklaringer bør 
udbredes i medlemsstaterne gennem 
aftaler mellem EU-institutionerne og 
nationale offentlige TV-kanaler for at nå ud 
til et bredt publikum. 

80,5 % 

 

 

2.3 Desuden bør statsborgere fra alle 
medlemsstater regelmæssigt orienteres 
om EU's rolle i de øvrige medlemsstater – 
f.eks. gennem videoklip. Fordelene og 
ulemperne ved Europa ville dermed bedre 
kunne sættes i perspektiv i debatterne om 
Europas fremtid. 

85,7 %  

2.4 For at styrke den europæiske identitet 
foreslår vi, at der stilles oplysninger til 
rådighed og regelmæssigt oplyses om, 
hvordan europæernes liv ville være uden 
EU og de konkrete resultater, som EU har 
skabt. 

92,7 %  

2.5 Vi foreslår også, at europadagen 
(9. maj) gøres til en europæisk fridag for 
alle EU-borgere. 

81,4 %  

2.6 Vi anbefaler, at EU-institutionerne 
lægger endnu større vægt på, at 
oplysninger om prioriterede emner, der 
behandles på europæisk plan, forenkles og 
gøres forståelige og tilgængelige. 

97,6 %  

2.7 Vi anbefaler, at EU fremlægger et 
dashboard, der viser de ressourcer, som EU 
afsætter pr. land og prioriteret emne. Alle 
disse oplysninger bør være tilgængelige på 
EU's websteder. 

93,0 %  
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2.8 Vi anbefaler, at EU fremlægger en klar 
oversigt over det igangværende 
lovgivningsarbejde. Alle disse oplysninger 
bør være tilgængelige på EU's websteder. 

90,7 %  

2.9 Vi ønsker, at EU-institutionerne bliver 
mere tilgængelige for europæerne. Det bør 
være lettere at deltage i debatter under 
Europa-Parlamentets mødeperioder. 

79,0 %  

 

2.10 Vi anbefaler, at deltagelsen i 
Erasmusprogrammet udvides til at omfatte 
alle studerende, uanset deres 
uddannelsesmæssige baggrund (faglig og 
teknisk uddannelse, kombinerede arbejds- 
og studieforløb). Alle bør kunne deltage i 
europæiske udvekslinger. 

79,5 %  

2.11 Vi anbefaler, at det arbejdende folk 
kan drage fordel af europæiske 
udvekslingsprogrammer, uanset 
aktivitetssektor, også for lokale 
virksomheder. Alle bør kunne deltage i 
europæiske udvekslinger. 

83,7 %  

2.12 Vi anbefaler, at der laves kurser om 
europæisk medborgerskab for alle 
europæiske borgere. 

83,7 %  

3. EU-
lovgivningen 
anvendes ikke 
på samme 
måde i 
medlems-
staterne. 

3.1 Vi anbefaler, at EU oftere gør brug af 
lovgivning, der er umiddelbart gældende i 
medlemsstaterne. Dette ville mindske de 
nationale forskelle i gennemførelsen af EU-
lovgivningen, som undergraver det 
europæiske projekt. På denne måde kan 
EU bedre beskytte og fremme integriteten 
af de opnåede resultater såsom det indre 
marked, euroen og Schengenområdet. 

81,4 %  
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4. Det 
europæiske 
demokrati er 
truet. 

4.1 Vi anbefaler, at EU's kommunikation 
om europæisk demokrati konstant og 
utvetydigt minder om, hvad Europa 
betyder for europæerne. 

78,0 %  

 
4.2 Værdierne og principperne i 
EU-traktaterne, som medlemsstaterne 
tilsluttede sig ved tiltrædelsen, er 
uigenkaldelige. De skal fortsat beskyttes. 

81,0 %  

 
4.3 Beskyttelsen af værdierne og 
principperne i traktaterne sikres af EU-
Domstolen og kan ikke drages i tvivl af 
medlemsstaterne. 

81,0 %  

5. Oplysninger 
om EU er ikke 
let tilgængelige 
og forståelige. 

5.1 Vi anbefaler flere faktatjek af 
europæiske spørgsmål. Disse 
oplysninger, der formidles og 
kontrolleres af institutionerne, bør være 
let tilgængelige for den europæiske 
offentlighed og for de nationale medier i 
de enkelte medlemsstater. 

83,3 %  

6. Nationale 
medier giver 
ofte et negativt 
billede af EU. 

6.1 EU skal også være mere til stede i 
europæernes dagligdag ved at 
kommunikere mere proaktivt (f.eks. ved 
at sponsorere arrangementer, navnlig 
kulturelle arrangementer, som bringer 
borgerne sammen og gør dem stolte 
over at være EU-borgere. Rapporter og 
teasere ville også give europæerne 
mulighed for at få adgang til 
kontekstafhængige oplysninger om EU). 

85,7 %  

7. Borgerne 
kender ikke de 
mennesker, der 
repræsenterer 
dem i Europa-
Parlamentet. 

7.1 Vi anbefaler, at MEP'erne markerer 
sig mere i deres hjemlande, især uden 
for valgperioder. De skal være mere 
tilgængelige. Der bør være lettere 
adgang til begrundelserne for deres 
stemmeafgivelser i Europa-Parlamentet 
på Europa-Parlamentets websted. 

92,7 %  
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7.2 Vi anbefaler, at nationale politiske 
partier sikrer, at der også opføres yngre 
kandidater på deres lister til valg til Europa-
Parlamentet. Et sådant mandat bør ikke ses 
som en belønning for god og loyal tjeneste 
i national politik. 

74,4 %  

8. 
Kommunika-
tionen fra EU 
er for 
ensformig. 
Den tager ikke 
hensyn til 
mangfoldig-
heden i 
befolkningen. 

8.1 Vi anbefaler, at EU for at nå ud til et 
tilstrækkeligt bredt og varieret publikum 
fra udformningsfasen tager hensyn til 
målgruppens uddannelsesniveau og 
eventuelle handicap ved hjælp af inklusiv 
kommunikation. Desuden anbefaler vi, at 
folk og organisationer (gadepædagoger, 
lokale aktører, socialarbejdere, 
civilsamfundet) inddrages i formidlingen af 
denne kommunikation. 

73,2 %  

8.2 Vi anbefaler, at der for at nå ud til det 
arbejdende folk satses mere på 
eksisterende kommunikationskanaler for 
regelmæssigt at give relevante oplysninger 
om EU, f.eks. gennem forklarende 
programmer. Desuden anbefaler vi brug af 
ambassadører (både enkeltpersoner og 
organisationer) til at promovere EU-
projektet. 

83,7 %  
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8.3 Vi anbefaler, at der for at nå ud til unge og 
studerende, ud over eksisterende kanaler 
såsom uddannelse og relevante 
ungdomsbevægelser, bruges ambassadører, 
navnlig til at opsøge influencere, der kan nå ud 
til unge gennem sociale medier. En anden 
anbefaling er at afholde en paneuropæisk 
konkurrence om opfindelse af en 
tegneseriefigur, der appellerer til unge og 
sender dem europæiske budskaber. 

69,8 %  

8.4 Vi anbefaler, at der til ældre anvendes de 
samme kanaler som dem, der foreslås for det 
arbejdende folk. Derudover anbefaler vi, at der 
opnås den rette balance mellem digital og 
ikkedigital kommunikation (trykt materiale, 
radio, fysiske arrangementer) for at opfylde 
behovene hos alle, også dem, der ikke føler sig 
hjemme i et digitalt miljø, og dem, der er 
mindre mobile i samfundet. 

85,7 %  

8.5 Vi anbefaler, at EU gennem de 
integrationskurser, der allerede findes i mange 
medlemsstater, forpligter sig til at inkludere 
"nye europæere" (mennesker, der i kraft af en 
procedure for lovlig indvandring bor i EU) og 
gør dem opmærksom på de øvrige traditionelle 
kanaler, som EU kommunikerer gennem. 
Endelig anbefaler vi også, at lokale foreninger 
inddrages. 

76,7 %  

8.6 Vi anbefaler desuden, at EU markerer sig i 
gadebilledet ved hjælp af inklusiv 
kommunikation. Der kunne f.eks. anvendes 
(digitale) skilte samt traditionelle og nye 
kommunikationsmidler som QR-koder. 

62,8 %  
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8.7 Andre anbefalinger går ud på at gøre EU mere 
visuelt (ved hjælp af kortfilm eller infografik), at 
skabe en europæisk sportsbevægelse for at skabe 
et bånd/en fællesskabsfornemmelse og at gøre 
Europahymnen mere kendt. 

68,2 %  

2. Desinformation 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%)  

1. Risikoen for 
desinformation stiger 
gradvist i medierne. 

1.1 Vi anbefaler, at der foretages en gennemgang af 
mediefinansieringsmodellen, herunder obligatorisk 
offentliggørelse af indtægtskilder, på en klar og tilgængelig 
måde. Mediernes finansieringsmodel får dem til at 
sensationalisere oplysninger, tage dem ud af konteksten og 
omdanne dem til desinformation. 

73,8 %  

1.2 Vi anbefaler, at medieforetagender forpligtes til at citere 
deres kilder og indsætte links, så de kan kontrolleres. Ellers bør 
oplysninger mærkes som ubekræftede. 

90,2 %  

1.3 Vi anbefaler, at den europæiske tilsynsmyndighed med 
ansvar for bekæmpelse af desinformation (jf. punkt 2) også 
skal være ansvarlig for akkreditering af faktatjekkende 
organisationer. 

85,4 %  

1.4 Vi anbefaler, at der i hver medlemsstat oprettes en 
uafhængig myndighed, som skal overvåge mediernes 
neutralitet. Myndigheden bør finansieres og kontrolleres af 
EU. 

75,6 %  

1.5 Vi anbefaler, at der informeres om URL'erne på EU's 
officielle websteder for at forsikre borgerne om oplysningers 
oprindelse. 

90,2 %  
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2. Mange borgere tvivler 
på mediernes neutralitet. 

2.1 Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk 
tilsynsmyndighed med ansvar for bekæmpelse af 
desinformation. Tilsynsmyndigheden skulle have til opgave at 
fastsætte kriterierne for et "neutralitetsmærke" og om 
nødvendigt indføre et system med sanktioner eller 
incitamenter i forbindelse med overholdelse af 
neutralitetsstandarder. Alternativt kunne overholdelse af et 
etisk charter overvejes. Mærket skulle tildeles af den 
uafhængige nationale myndighed og være baseret på 
mediernes foranstaltninger til bekæmpelse af 
desinformation. 

87,5 %  

2.2 Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk "hotline", som 
giver borgerne mulighed for at indberette desinformation 
vedrørende europæiske politiske og økonomiske beføjelser. 

82,1 %  

3. Borgerne er ikke 
opmærksomme på de 
risici for desinformation, 
som de udsættes for.  

3.1 Vi anbefaler, at platforme forpligtes til at offentliggøre 
klare og forståelige oplysninger om de risici for 
desinformation, som deres brugere udsættes for. Disse 
oplysninger bør gives automatisk, når en konto oprettes. 

85,7 %  

3.2 Vi anbefaler obligatorisk uddannelse i mediekendskab fra 
en tidlig alder, der er tilpasset uddannelsessystemets 
forskellige niveauer. 

74,4 %  

3.3 Vi anbefaler, at EU iværksætter gentagne kampagner om 
desinformation. Kampagnerne kunne være kendetegnet ved 
et logo eller en maskot. EU kunne forpligte sociale netværk til 
at formidle dem ved at udsende reklamer. 

87,5 %  

4. Midlerne til 
bekæmpelse af 
desinformation er 
utilstrækkelige. 

4.1 Vi anbefaler, at der offentliggøres klare og letforståelige 
oplysninger om de algoritmer, der bestemmer, hvilke 
budskaber brugere af sociale medieplatforme modtager. 

83,3 %  

4.2 Vi anbefaler, at brugere nemt kan deaktivere algoritmer, 
der styrker adfærdsmæssig forudindtagethed. Der kunne 
også overvejes en forpligtelse til at give brugere adgang til 
andre kilder, der præsenterer andre holdninger til et emne. 

80,0 %  

4.3 Vi anbefaler, at EU støtter oprettelsen af en social 
medieplatform, der opfylder dets egne standarder for 
neutralitet og bekæmper desinformation. Alternativt kunne 
der tilføjes nye funktioner til den flersprogede digitale 
platform, der blev oprettet for at støtte konferencen om 
Europas fremtid. 

56,4 %  
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3. Borgerpaneler 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%)  

1. Vanskeligheden ved at 
sikre, at et borgerpanel er 
repræsentativt. Når alt 
kommer til alt, er det kun 
en lille del af befolkningen, 
der er involveret. 

1.1 Vi anbefaler, at man for at sikre den bedst mulige 
repræsentativitet følger det, som det seneste videnskabelige 
arbejde om deliberativt demokrati anbefaler med hensyn til 
stikprøvetagning, udformning og videnskabelig validering af 
udvælgelsesmetoden. 

89,7 %  

1.2 Vi anbefaler, at der er nok deltagere omkring bordet til at 
sikre en mangfoldighed af meninger og profiler, herunder – 
men ikke begrænset til – deltagere, der er direkte berørt af 
emnet. 

90,2 %  

1.3 Vi anbefaler, at kriteriet forældreskab (dvs. om personen 
har børn eller ej) tilføjes til de statslige stikprøvekriterier ud 
over de mere traditionelle kriterier som køn, alder, bopæl og 
uddannelsesniveau. 

33,3 %  

1.4 Vi anbefaler, at der fastsættes kvoter pr. geografisk 
område, dvs. at det præciseres, at et EU-borgerpanel skal 
bestå af et bestemt antal personer pr. europæisk geografisk 
område (som skal fastlægges), for at panelet virkelig kan 
betegnes som europæisk og kan deliberere retmæssigt. 

73,2 %  

1.5 Vi anbefaler, at folkeregistre (eller tilsvarende, alt efter 
landet) anvendes som den vigtigste database til vilkårlig 
udvælgelse, for at alle har samme mulighed for at blive 
udvalgt og for at skabe interesse for et emne i befolkningen. 

70,0 %  

1.6 Vi anbefaler, at deltagerne aflønnes med henblik på at 
anerkende værdien af deres indsats og tiltrække folk, som ikke 
ville deltage, hvis de ikke blev aflønnet. 

87,5 %  
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1.7 Vi anbefaler, at deltagerne informeres på forhånd gennem 
præsentationer fra eksperter – på en forholdsvis minimalistisk 
måde uden for mange oplysninger eller for mange 
komplicerede oplysninger – for at sikre, at selv folk uden 
forhåndskendskab føler sig trygge ved at deltage i 
diskussionerne. 

82,9 %  

1.7.2. Vi anbefaler, at der oplyses om borgerpanelets tema på 
forhånd, så folk ved, hvilket emne de skal drøfte. 78,6 %  

1.8 Vi anbefaler, at borgerne ikke forpligtes til at deltage. 97,6 %  

2. Vanskelighederne ved 
at tilrettelægge paneler på 
europæisk plan. 

2.1 Vi anbefaler, at EU-borgerpanelerne afholdes som 
hybridmøder (personligt fremmøde/virtuelt). Det ville give 
folk, som ikke kan rejse fysisk, mulighed for at deltage. 

70,0 %  

2.2 Vi anbefaler, at EU for at lette adgangen og 
tilrettelæggelsen overlader tilrettelæggelsen af borgerpaneler 
om europæiske spørgsmål til nationalt plan. 

69,0 %  

2.3 Vi anbefaler, at der vælges et enkelt emne for hvert panel, 
som tilrettelægges på europæisk plan. På den måde kan alle 
deltagere diskutere det samme emne, uanset hvor i Europa de 
kommer fra. 

80,5 %  

3. Forhindring af, at 
borgerpanelet bruges til 
andre formål end de 
erklærede. 

3.1 Vi anbefaler, at enhver borger får mulighed for at foreslå 
et emne til debat, og dermed at denne ret ikke forbeholdes 
politikere eller lobbyister. 

82,1 %  

3.2 Vi anbefaler, at Europa-Parlamentet får initiativretten, så 
det fastlægger, hvilket emne der skal drøftes, og efterfølgende 
vedtager de tekster, som er nødvendige for at følge op på de 
anbefalinger, der er resultatet af deliberationerne. 

63,4 %  
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4. Vanskelighederne med 
at beslutte, hvordan 
processen bedst 
tilrettelægges, så 
borgerne repræsenteres 
bedst muligt. 

4.1.1 Vi anbefaler, at der oprettes et eller flere permanente 
EU-borgerpaneler til at varetage specifikke opgaver sammen 
med Parlamentet. Panelet/panelerne skulle fornyes 
regelmæssigt. Dette ville gøre det muligt, at borgerne bringes 
sammen på lang sigt, og at der bruges den tid, der er 
nødvendig, for at sådanne debatter kan finde sted. Denne tid 
giver mulighed for nuancerede debatter og 
konsensusopbygning. Sideløbende med dette permanente 
panel skulle ad hoc-borgerpaneler drøfte emner, som det 
permanente panel har valgt. Vi foreslår, at modellen for det 
tysksprogede fællesskab i Belgien følges. 

54,8 %  

4.1.2 Vi anbefaler, at der oprettes et eller flere 
ikkepermanente EU-borgerpaneler, som kun mødes for at 
drøfte et bestemt emne i en bestemt periode. 

58,5 %  

4.2 Vi anbefaler, at der ikke tilrettelægges EU-borgerpaneler 
for presserende spørgsmål, da der er behov for god tid, hvis 
kvaliteten af debatterne skal sikres. 

63,4 %  

5. Alt for ofte modtager 
borgere, der deltager i 
initiativer om 
deltagerorienteret 
demokrati såsom 
borgerpaneler, ikke 
feedback om opfølgningen 
på deres indsats på kort 
eller lang sigt. 

5.1 Vi anbefaler, at der gives feedback til borgerne om 
opfølgningen (eller manglen på samme) på de anbefalinger, 
der er fremsat efter EU-borgerpaneler. Hvis anbefalingerne 
ikke følges op, bør de relevante EU-institutioner begrunde 
deres beslutning (f.eks. manglende beføjelser). Med henblik 
herpå anbefaler vi, at der under hele processen udarbejdes 
regelmæssige resuméer efter hvert panel. 

97,5 %  

 

6.1 Vi anbefaler, at der også tilrettelægges borgerpaneler med 
børn fra en ung alder (f.eks. 10-16 år) for at øge deres 
bevidsthed om deltagelse og debat. Dette kan foregå på 
skoler. 

59,5 %  
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4. Folkeafstemninger 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%)  

 
0.1 Vi anbefaler, at det bliver muligt at afholde 
folkeafstemninger på europæisk plan om europæiske 
spørgsmål. 

73,3 %  

1. 
Folkeafstemningskulturen 
varierer stærkt 
medlemsstaterne 
imellem. 

1.1 Vi anbefaler, at der iværksættes forskning i, hvordan der 
kan skabes en fælles folkeafstemningskultur i Europa. 70,7 %  

1.2 Vi anbefaler, at et uafhængigt panel undersøger, om det 
er hensigtsmæssigt at afholde en europæisk folkeafstemning 
om et bestemt emne.  

77,5 %  

2. Det kan have en negativ 
indvirkning, hvordan det 
spørgsmål, der stilles ved 
en folkeafstemning, 
formuleres, og det samme 
gælder det forhold, at man 
kun kan svare "ja" eller 
"nej", hvilket ofte 
polariserer debatter og 
samfund. Valget af emne 
er også følsomt. 

2.1 Vi anbefaler, at der nedsættes et videnskabeligt udvalg til 
at bestemme, hvordan de spørgsmål, der skal være genstand 
for en europæisk folkeafstemning, stilles på den mest neutrale 
måde. 

87,2 %  

2.2 Vi anbefaler, at der stilles spørgsmål med flere 
valgmuligheder ud over det enkle alternativ med "ja" eller 
"nej" for at kunne nuancere svaret, og at der endog knyttes 
betingelser til både "ja" og "nej" (dvs. "ja, hvis ..." eller "nej, 
hvis ..."). 

65,0 %  

2.3 Vi anbefaler, at blanke stemmer ikke indgår i beregningen 
af et flertal, uanset om der er tale om simpelt eller absolut 
flertal. Der skal dog være tilstrækkeligt mange stemmer 
(beslutningsdygtigheden skal respekteres). 

75,0 %  

2.4.1 Vi anbefaler, at et spørgsmål, der stilles ved en 
europæisk folkeafstemning, kan vedrøre ethvert emne, der 
henhører under EU's kompetenceområde. 

87,5 %  

2.4.2 Vi anbefaler, at emner, der kan være kilde til konflikt 
mellem medlemsstaterne, udelukkes. 39,0 %  

2.5 Vi anbefaler, at tekniske og vanskelige spørgsmål også kan 
stilles, hvis de formuleres klart, eftersom folk er i stand til at 
blive tilstrækkeligt informeret. 

77,5 %  
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3. Folkeafstemninger er 
ikke et demokratisk 
redskab, hvis det kun er 
den politiske sfære, der 
kan beslutte at afholde 
dem. 

3.1 Vi anbefaler, at Europa-Parlamentet har initiativret til at 
afholde europæiske folkeafstemninger, og at det dernæst er i 
stand til at føre resultaterne ud i livet (Europa-Kommissionen 
og Rådet bør følge trop uden mulighed for at blokere 
processen). 

67,5 %  

3.2 Vi anbefaler, at initiativet til at afholde en folkeafstemning 
også kan tages af borgerne selv (f.eks. efter regler svarende til 
det europæiske borgerinitiativ). 

77,5 %  

3.3 Vi anbefaler, at den praktiske tilrettelæggelse af en 
europæisk folkeafstemning varetages af et neutralt organ. 75,0 %  

4. En folkeafstemnings 
bindende eller 
ikkebindende karakter skal 
defineres klart. 

4.1.1 Vi anbefaler, at resultatet af en europæisk 
folkeafstemning kun er bindende, hvis visse betingelser 
vedrørende deltagelsesprocenten er opfyldt. 

92,7 %  

4.1.2 Vi anbefaler, at resultaterne af en folkeafstemning kun 
er bindende, hvis visse flertal er opnået (51/49, 70/30). Disse 
betingelser bør fastlægges inden hver folkeafstemning. 

72,5 %  

4.2 Vi anbefaler, at resultatet af en europæisk folkeafstemning 
er bindende, hvis initiativet til at afholde den blev taget af 
borgere (som har været i stand til at indsamle et vist antal 
underskrifter til dette formål), men ikkebindende, hvis 
initiativet blev taget af en politisk institution. 

47,5 %  

4.3 Vi anbefaler, at resultatet af en europæisk folkeafstemning 
kun skal være bindende for visse spørgsmål, men ikke for 
spørgsmål, hvor konsekvenserne af afstemningen kan være 
meget alvorlige. 

40,0 %  

5. Offentligheden er ofte 
dårligt informeret, inden 
den bliver bedt om at 
stemme ved en 
folkeafstemning. Samtidig 
er det vigtigt at kontrollere 
de oplysninger, der gives, 
for at undgå negativ 
(indenlandsk eller 
udenlandsk) indflydelse på 
afstemningen. 

5.1 Vi anbefaler, at befolkningen forud for en eventuel 
europæisk folkeafstemning informeres klart om, hvordan 
resultatet af afstemningen vil påvirke deres dagligdag, 
gennem pjecer, som det sker i Schweiz, og/eller gennem 
informationsmøder. 

97,5 %  

5.2 Vi anbefaler, at der for hver europæisk folkeafstemning 
nedsættes en videnskabelig komité, som skal sikre, at de 
oplysninger, der gives, er neutrale. 

87,2 %  
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6. Selv om en 
folkeafstemning lægger op 
til, at hele befolkningen 
deltager direkte (i 
modsætning til et 
borgerpanel), er der altid 
et antal mennesker, som 
ikke stemmer. 

6.1.1 Vi anbefaler, at det er obligatorisk at stemme ved en 
europæisk folkeafstemning. 43,6 %  

6.1.2 Vi anbefaler, at det er frivilligt, om man vil stemme ved 
en europæisk folkeafstemning. 52,5 %  

6.2 For at nedbringe antallet af mennesker, der ikke stemmer, 
anbefaler vi, at der tillades elektronisk afstemning ud over 
stemmeafgivning på papir (eller endog som supplement til 
andre afstemningsmetoder såsom brevafstemning). 
Elektronisk afstemning er især interessant for folk, der tager 
på ferie, og motiverer også folk, der er mindre interesserede i 
at stemme, fordi de ikke behøver at tage hen til 
afstemningsstedet. 

90,0 %  

7. Alt for ofte modtager 
borgere, der deltager i 
initiativer om 
deltagerorienteret 
demokrati såsom 
folkeafstemninger, ikke 
feedback om opfølgningen 
på deres indsats på kort 
eller lang sigt. 

7.1 Vi anbefaler, at der gives feedback til borgerne om 
opfølgningen (eller manglen på samme) på den afgørelse, som 
borgerne har truffet ved en europæisk folkeafstemning. 

92,5 %  

 

5. Eksisterende instrumenter 

5.1 Valg 

 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%) 

1. Der er forskellige regler 

i de forskellige 

medlemsstater. 

1.1 Vi foreslår, at stemmeafgivning gøres obligatorisk ved 

valg til Europa-Parlamentet, men at der gives tilstrækkelige 

oplysninger til, at borgerne forstår årsagerne hertil. 
50,0 % 

1.2 Vores anbefaling er, at reglerne for valg til Europa-

Parlamentet gøres så ensartede som muligt i alle lande, 

herunder valgretsalderen. 
87,2 % 
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2. Der er ikke 

tilstrækkelig 

mangfoldighed blandt 

MEP'er med hensyn til 

kriterier som alder, 

oprindelse og køn. 

2.1.1 Vi foreslår, at MEP'erne skal være i alle aldre og 

komme fra mange forskellige baggrunde. 82,1 % 

2.1.2 Vi foreslår, at MEP'erne vælger en EU-karriere 

bevidst og ikke bare, fordi de nærmer sig afslutningen af 

deres karriere.	
82,5	%	

2.1.3 Vi foreslår, at der stræbes efter en afbalanceret 

kønsfordeling, f.eks. ved at veksle mellem kønnene på 

valglisterne. EU skal fastlægge disse kriterier og overholde 

dem i sammensætningen i overensstemmelse med 

kvoten. Hvis en kandidat frasiger sig et mandat, overtages 

mandatet af den følgende kandidat på listen af samme 

køn. 

82,5 % 

2.1.4 Vi anbefaler, at kandidater på europæiske lister 

udøver deres mandat, hvis de bliver valgt. 89,2 % 

3. Vi stemmer ved valg 

til Europa-Parlamentet 

og har ingen indflydelse 

på Kommissionens 

sammensætning. 

3.1 Vi foreslår, at der foretages en traktatændring, så den 

største politiske gruppe i Europa-Parlamentet kan udpege 

formanden for Europa-Kommissionen. 
48,6 % 

3.2 Vi anbefaler, at Europa-Kommissionens 

sammensætning gøres mere gennemsigtig ud fra nogle 

grundlæggende regler, så sammensætningen afspejler 

borgernes stemme, og borgerne ved, hvordan 

udvælgelsen blev foretaget. 

88,9 % 

4. Der mangler 

kendskab til 

kandidaterne til valget 

til Europa-Parlamentet, 

til deres program og til 

den politiske gruppe, de 

skal tilhøre i Europa-

Parlamentet. 

4.1 Vi foreslår, at de europæiske kandidater præsenterer 

sig selv, deres mål og deres program på en mere konkret 

måde lokalt og gennem forskellige 

kommunikationskanaler. 

84,2 % 
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5.2 Den Europæiske Ombudsmand 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%) 

1. Den ikkeengelske 
webside indeholder kun 
oplysninger på engelsk på 
de to første sider. Dette er 
en hindring for borgere, der 
ikke er så gode til engelsk. 

1.1 Vi foreslår, at der sættes oplysninger på 
hjemmesiden på alle europæiske sprog, og at 
nyheder på engelsk, hvis det ikke er muligt at 
oversætte dem, offentliggøres et andet sted på 
webstedet. 

89,2 % 

2. Ombudsmanden er ikke 
involveret i sanktionen og 
eventuelle 
skadeserstatninger til 
klageren. 

2.1 Vi foreslår, at Ombudsmanden deltager i 
processen med at finde frem til og gennemføre 
løsningen, sanktionen eller erstatningen og har 
medindflydelse på processen. 

71,1 % 

3. Fristen for at bekræfte 
abonnementet på 
webstedet kan være meget 
lang. Det kan tage op til 24 
timer, hvilket tager modet 
fra borgeren, som opgiver. 

3.1 Vi foreslår, at der installeres et system til 
øjeblikkelig bekræftelse. 

47,4 % 

4. Når der indgives en 
klage, spørges der, om alle 
øvrige procedurer er 
forsøgt anvendt. Borgeren 
kender ikke dem alle 
sammen og kan ikke 
besvare spørgsmålet. 

4.1 Vi foreslår, at der indsættes et link til en simpel 
præsentation eller forklaring af de øvrige 
procedurer. 

89,5 % 

5. Ombudsmandens 
websted er godt, men har 
ikke et egentligt europæisk 
"image", hvilket vækker 
tvivl hos borgeren (er jeg på 
det rette sted, er dette 
websted troværdigt?). 

5.1 Vi foreslår, at webstedets grafiske design 
revideres og bringes mere i overensstemmelse med 
EU's. Et første tip kunne være at flytte europaflaget 
til toppen af siden. Det skal stå klart ved første 
"klik", at borgeren befinder sig på Ombudsmandens 
websted. 

78,4 % 
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5.3 Offentlig høring 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%) 

1. Webstedet for høringer er 
ændret, og borgeren sendes 
i første omgang til et 
forældet websted. Man skal 
foretage en søgning for at 
finde det nye websteds URL. 

1.1 Vi foreslår, at det gamle websted slettes, og at der 
henvises til det nye websted først. 

81,6 % 

2. Køreplaner (engelsk) og 
debatindlæg (på den 
skrivende borgers sprog) i 
forbindelse med en høring 
oversættes ikke til den 
læsende borgers sprog. 

2.1 Vi anbefaler kraftigt, at køreplaner oversættes til 
borgerens sprog. Når køreplaner kun findes på 
engelsk, kan borgere, der ikke forstår engelsk, ikke 
deltage. 

81,6 % 

2.2 Vi foreslår, at hvert enkelt indlæg forsynes med 
en fane eller et ikon "Maskinoversættelse", som 
linker til et open source-oversættelsesværktøj som 
Google Translate eller DeepL. 

65,8 % 

3. Man skal abonnere for at 
få oplysninger om 
opfølgningen på processen. 

3.1 Vi foreslår, at opfølgningen på processen sendes 
automatisk til alle, der svarer, med mulighed for at 
framelde sig. 

89,5 % 

4. Vi ved ikke, om antallet af 
holdninger i én retning 
påvirker Kommissionen, 
eller om holdninger, der 
ligner hinanden, opfattes 
som et enkelt synspunkt 
(vægtet eller ej). Hvis 
antallet af holdninger i én 
retning tælles sammen, 
frygter vi 
lobbyisters/aktivisters/store 
virksomheders vægt i 
høringen og dermed EU's 
indsats sammenholdt med 
borgernes/NGO'ernes 
stemme. 

4.1 Vi anbefaler, at der gives klare oplysninger om 
emnet på webstedet. 81,6 % 

4.2 Hvis antallet af holdninger i én retning har en 
indvirkning, anbefaler vi, at der indføres et system til 
at udskille lobbyister, aktivister eller store 
virksomheder, så de ikke får for stor vægt. 

60,5 % 

4.3 Vi anbefaler, at der udvikles AI-software, som 
klassificerer de forskellige holdninger og tæller 
holdningerne for og imod. 

47,4 % 
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4.4 Vi foreslår, at der afholdes møder mellem borgere 
og (aktivist-) sammenslutninger, dvs. steder, hvor 
borgerne kan give udtryk for deres holdninger, i form af 
"Europahuse", der kan bidrage til at udbrede borgernes 
synspunkter på europæisk plan. Disse bør findes 
forskellige steder og på lokalt plan. 

62,2 % 

5. Debatformularen er uklar: 
Der er både et åbent 
spørgsmål og et 
spørgeskema. Hvilken rolle 
spiller hvert dokument, og 
hvad skal udfyldes? 

5.1. Disse oplysninger bør præciseres på webstedet. 

81,6 % 

6. Der er for mange 
kompetenceniveauer, hvad 
angår instrumenterne. 

6.1 Vi foreslår, at der oprettes et koordineringscenter, 
som kan viderebringe henvendelser til det relevante 
myndighedsniveau. 

78,9 % 

 

5.4 Det europæiske borgerinitiativ 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%) 

1. Borgere uden internet er 
sværere at nå ud til. 

1.1 Vi foreslår, at lokale myndigheder eller biblioteker, 
som er uafhængige af regeringen, kan inddrages i 
udbredelsen af initiativer og indsamlingen af 
underskrifter, både elektronisk og på papir. EU bør 
udarbejde en oversigt over dette netværk for hvert 
land og stille det til rådighed for de borgere, der 
indleder det europæiske borgerinitiativ. 

71,1 % 

2. Antallet af lande, der skal 
deltage, er for lavt til at 
skabe tilstrækkelig 
opbakning. 

2.1 Vi foreslår, at antallet af lande, hvorfra der 
indsamles underskrifter, forhøjes til 13 for at få mere 
opbakning til forslaget. Antallet af underskrifter bør 
afstemmes i forhold til antallet af indbyggere. 

64,9 % 

3. Omkostningerne ved og 
indsatsen for at indsamle 
underskrifter er store. 

3.1 Vi foreslår, at der afsættes EU-midler til at støtte 
disse initiativer. 71,1 % 

3.2 Vi foreslår, at der oprettes et organ, der kan lette 
koordineringen mellem landene. 75,7 % 

4. Proceduren er kompleks 
for borgerne. 

4.1 Vi foreslår, at der oprettes en helpdesk, der kan 
hjælpe borgerne med at fuldføre procedurerne. 83,8 % 
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5. Det er uklart, hvad 
resultatet af et 
borgerinitiativ er. 

5.1 Vi foreslår, at Europa-Kommissionen forpligtes til 
at drøfte og arbejde med opfølgningen på forslaget, 
ikke blot til at svare og bekræfte modtagelsen. Hvis 
Kommissionen beslutter ikke at reagere på forslaget, 
skal den begrunde det. 

100,0 % 

5.2 Vi foreslår, at der, når et europæisk borgerinitiativ 
modtages, afholdes en borgerhøring for at få 
borgernes holdning til det, inden Kommissionen følger 
op på det. Dette ville forhindre, at der udelukkende 
forekommer ekstreme holdninger eller stemmer, og 
sikre, at der medtages holdninger fra folk, der ikke har 
underskrevet det europæiske borgerinitiativ. Hvis alle 
borgere giver udtryk for deres holdning, vil forslaget 
desuden få større vægt på EU-plan og i opfølgningen 
herpå. 

55,3 % 

 

5.5 Ret til at indgive andragender 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af 
(%) 

1. Europa-Kommissionen 
træffer den endelige 
afgørelse, og der er ingen 
sikkerhed for resultatet. 

1.1 Vi foreslår, at Kommissionen følger op på Europa-
Parlamentets henstilling. 81,1 % 

2. Der mangler 
gennemsigtighed med 
hensyn til processen og 
begrundelsen for 
afgørelsen. 

2.1 Vi foreslår, at den person, der indgiver 
andragendet, holdes orienteret om forløbet og 
afgørelserne med jævne mellemrum. Den endelige 
konklusion bør desuden begrundes. 

94,4 % 

3. Det er svært for borgerne 
at påvise behovet for ny 
lovgivning. 

3.1 Vi anbefaler, at et andragende også anvendes som 
et redskab til at påvise behovet for ny lovgivning. 78,4 % 
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Dette dokument er en oversættelse af sammenfatningen af rapporten om "Borgerbidrag til 

konferencen om Europas fremtid" afholdt af Frankrig. Den fuldstændige udgave af rapporten 

på fransk findes via følgende link: https://participation-

citoyenne.gouv.fr/sites/default/files/2021-11/20211126%20-%20COFE%20-

%20Rapport%20final.pdf 
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Indledning 

Konferencen om Europas fremtid er et hidtil uset borgerdeltagelsesinitiativ, der giver borgerne i 

de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union mulighed for at få ordet med det formål at sætte 

dem i centrum for de beslutninger, der skal træffes i de kommende år og årtier. EU-borgerne 

opfordres således til at ytre deres mening og foreslå ændringer og konkrete tiltag, der sætter 

Europa i stand til at fastsætte et nyt ambitionsniveau og tackle de globale udfordringer, som vi 

står over for i dag. 

Den franske regering støtter initiativerne fra formandskabstrioen for konferencen om Europas 

fremtid og tilskynder navnlig borgerne til i vidt omfang at bidrage til onlineplatformen og afholde 

arrangementer overalt i landet. 

Sideløbende med disse europæiske initiativer ønskede regeringen at gennemføre et 

deltagelsesbaseret initiativ på nationalt plan. 

Med støtte fra Ministeriet med ansvar for Forbindelserne med Parlamentet og Aktivt 

Medborgerskab og ekspertise fra det tværministerielle center for borgerdeltagelse iværksatte 

Europa- og Udenrigsministeriet således en borgerhøring baseret på klare metodiske principper (se 

"Forpligtelser og metodiske principper"). Ministeriet fik hjælp fra et konsortium af eksterne 

tjenesteudbydere bestående af Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques og Harris 

Interactive til at gennemføre høringen. Endelig spillede de regionale præfekturer en central rolle 

i tilrettelæggelsen af de 18 konferencer, der blev afholdt i hele landet. 

I forbindelse med høringen blev deltagerne stillet et enkelt spørgsmål: "Hvilke ændringer ønsker 

du som fransk borger for Europa?" (se bilag IV "Mandat til at deltage"). 
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Den nationale høring bestod af 18 regionale konferencer i Frankrigs 13 europæiske og 5 

oversøiske regioner. De blev afholdt over tre weekender i september og oktober 2021 og havde 

hver især deltagelse af mellem 30 og 50 tilfældigt udvalgte borgere (746 i alt). Der blev 

efterfølgende fulgt op på disse 18 regionale paneler på en national konference, der fandt sted den 

15.-17. oktober 2021 i Frankrigs økonomiske, sociale og miljøpolitiske råd (CESE) i Paris med 

frivillig deltagelse af 98 borgere, der alle havde deltaget i en af de regionale konferencer. 

Der var desuden et ønske om at høre de unge franskmænds holdning forud for det europæiske 

ungdomsår i 2022, så Europa- og Udenrigsministeriet afholdt i samarbejde med Make.org en 

onlinehøring, som blev kaldt "Parole aux Jeunes" ("De unge har ordet"). Over 50 000 unge i 

alderen 15-35 år gav udtryk for deres idéer og største ønsker for Europa anno 2035. 

Denne rapport indeholder de vigtigste resultater af de to høringer, som regeringen gennemførte. 

Høringsmetode 

De borgere, der skulle deltage i de regionale konferencer, blev fundet dels ved tilfældig 

udvælgelse med brug af lodtrækning baseret på telefonnumre, dels ved målrettet udvælgelse for 

at opnå et panel, der så repræsentativt som muligt afspejlede de enkelte områders mangfoldighed. 

Ved de regionale konferencer havde deltagerne mulighed for at komme til orde både i mindre 

grupper, hvor 6-8 borgere arbejdede sammen ledsaget af en facilitator, og i plenum, hvor der var 

tid til fremlæggelser. Under drøftelserne var der eksperter til stede, som kunne besvare borgernes 

spørgsmål og give yderligere oplysninger, alt imens de sørgede for at forholde sig neutrale. 
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Borgerne blev først bedt om at udveksle synspunkter om deres aktuelle opfattelse af Europa. 

Derefter fremkom de med deres ønsker for Europa anno 2035, først i mindre grupper og dernæst 

i plenum. Disse drøftelser gjorde det muligt at kortlægge mellem 3 og 8 ønsker pr. region. For 

hvert af disse ønsker beskrev borgerne efterfølgende, hvilke ændringer de anså for nødvendige 

for at nå frem til det ønskede Europa, og illustrerede dem bagefter med konkrete forslag til 

gennemførelse. Resultatet var i alt 515 ændringer og 1 301 konkrete forslag på nationalt plan. 

Efter hver regional konference blev der udarbejdet en regional sammenfattende rapport, som alle 

deltagere modtog forud for den nationale konference. 

I den afsluttende nationale konference deltog 98 borgere, der blev udvalgt ved lodtrækning blandt 

deltagerne i de 18 regionale konferencer. For at sikre mangfoldighed i det nationale panel blev 

der ved lodtrækning udvalgt 6 borgere blandt de frivillige fra de regionale konferencer i Europa 

og Réunion og 4 borgere fra konferencerne i de oversøiske regioner, idet paritet og 

aldersspredning blev tilstræbt i hver regional lodtrækning (se bilag II). 

Som forberedelse til den nationale konference blev de 515 ændringer fra de regionale konferencer 

analyseret og samlet under ét, når deres underliggende hensigt syntes at være mere eller mindre 

den samme, med henblik på at skabe 14 grupper med ændringer, der var udtryk for et fælles ønske 

for Europa (se del 6). Disse 14 ønsker for Europa udgjorde arbejdsgrundlaget for de 98 deltagere 

i den nationale konference, hvis opgave var at videreføre det arbejde, der var gjort i regionerne, 

og med hjælp fra omkring 20 eksperter at sammenholde ønskerne for Europa, ændringerne og 

forslagene og udarbejde en liste over de vigtigste ændringer. Inden for hver gruppe blev der til 

sidst udvalgt 3 centrale ændringer, hvoraf den første blev sat til afstemning blandt alle 98 borgere 

med henblik på at opstille de 14 vigtigste ændringer i prioriteret rækkefølge. Der er udarbejdet en 

sammenfattende rapport om hele arbejdet på denne konference. 
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Onlinehøringen "De unge har ordet", som blev gennemført i partnerskab med Make.org, fandt 

sted fra maj til juli 2021. Over 50 000 personer deltog og indsendte knap 3 000 forslag vedrørende 

Europa. På grundlag af samtlige bidrag fra de unge blev der kortlagt 35 centrale idéer, hvoraf 22 

nød bred opbakning, og 13 gav anledning til diskussion blandt deltagerne (se del 2). 

Udgangspunkt og opfølgning 

Borgerne vil forelægge regeringen denne rapport den 29. november 2021 i tilstedeværelse af de 

valgte franske medlemmer af plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid. Den vil 

blive forelagt for konferencens formandskabstrio under det franske formandskab for Rådet for 

Den Europæiske Union. 

Efter den afsluttende nationale konference i CESE blev der efter kraftig opfordring fra de borgere, 

der var udvalgt ved lodtrækning, og af hensyn til deltagernes ret til opfølgning nedsat et 

opfølgningsudvalg sammensat af borgere. Dette udvalg, som har 15 medlemmer – 14 

repræsentanter for de regionale konferencer og 1 repræsentant for høringen "De unge har ordet" 

– får til opgave at oplyse borgerne om deres forslags tilblivelse. Ved hvert møde i konferencens 

plenarforsamling deltager et af medlemmerne af opfølgningsudvalget som repræsentant for den 

franske høring for at henlede opmærksomhed på forslagene i denne rapport, samtidig med at der 

udvikles en fælles holdning sammen med alle de europæiske borgere, der er repræsenteret. 

Samtlige dokumenter fra den franske høring offentliggøres og kan tilgås af alle på den franske 

stats platform for borgerdeltagelse: mandat til at deltage, regionale sammenfatninger, national 

sammenfatning, garanternes rapport og endelig rapport. 
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De vigtigste resultater 
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Panelerne ved de regionale konferencer 
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Forpligtelser og metodiske principper 
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a. Statens forpligtelse til at sikre deltagelsesdemokrati 

Den franske del af konferencen om Europas fremtid er et led i den franske stats forpligtelse til at 

sikre deltagelsesdemokrati. Denne forpligtelse er baseret på tre principper, nemlig 

gennemsigtighed, neutralitet og opfølgning. 

En deltagelsesbaseret tilgang forpligter arrangøren til at følge en stringent metode. Metoden 

vedrørende borgerdeltagelse skal sikre, at borgerne kan deltage på de bedst mulige betingelser og 

give udtryk for deres synspunkter på en fri og velargumenteret måde. 

Gennemsigtighed 

Arrangørerne af konferencen forpligtede sig til at gøre alle oplysninger om høringen tilgængelige 

for borgerne: 

• rammerne for høringen 

• forpligtelserne over for borgerne 

• formålet med høringen 

• resultaterne af høringen. 

Metoden bag konferencen om Europas fremtid blev således fastlagt med det faste mål at sikre 

borgerne en gennemsigtig fremgangsmåde. Der blev klart redegjort for metoden til udvælgelse af 

borgere ved lodtrækning, de metodiske principper og behandlingen af borgernes holdninger. 

Deltagerne modtog desuden en e-mail med en sammenfatning af deres regionale konference efter 

dennes afslutning. Når høringen er endeligt gennemført, vil alle arbejdsdokumenter og 

konklusioner desuden blive offentliggjort på den franske stats platform for borgerdeltagelse13. 

  

 
13 www.participation-citoyenne.gouv.fr 
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Neutralitet 

I forbindelse med en høring skal arrangørerne sørge for at forholde sig neutrale under 

udvekslingerne og ved udarbejdelsen af sammenfatningerne af resultaterne. Høringens 

interessenter – moderatorer, facilitatorer og eksperter – må ikke give udtryk for egne holdninger 

eller forsøge at styre debatten på en subjektiv måde. 

Målet om neutralitet blev tilstræbt i alle faser af forberedelsen af høringen, navnlig ved at sikre 

en vilkårlig udvælgelse af deltagerne og en fuldstændig fri debat uden påvirkning af borgernes 

holdninger fra arrangørers eller interessenters side. Kravet om neutralitet blev efterkommet ved 

hjælp af en objektiv og gennemsigtig udvælgelse af deltagerne, kohærente metodiske principper 

(bottom-up-tilgang uden tematiske rammer for debatterne) samt særlig opmærksomhed på de 

forskellige interessenters stilling (moderatorer, facilitatorer og eksperter). Endelig sørgede 

arrangørerne for at tage højde for alle indlæg og for ikke at foretage nogen filtrering af borgernes 

forslag. 

Et kollegium på 3 garanter, der blev udpeget af formanden for nationalforsamlingen og 

formanden for Europa-Parlamentet og af regeringen, sikrede desuden, at alle holdninger kunne 

komme til udtryk og blive taget i betragtning. 

Opfølgning 

Borgerne har, uanset om de deltog i høringen eller ej, ret til at blive informeret om, hvad der er 

taget til efterretning i forbindelse med deres forslag og de udtrykte holdninger, og hvorfor. Det 

kaldes opfølgning. 
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Det tværministerielle center for borgerdeltagelse og det tværministerielle direktorat for offentlig 

reform (DITP) definerer det som den offentlige beslutningstagers forpligtelse til at give borgerne 

en klar og tydelig tilbagemelding i forbindelse med den planlagte opfølgning af høringen. I praksis 

består opfølgningen i at vende tilbage til borgerne for at gøre det klart, hvordan der er taget hensyn 

til deres bidrag, og hvordan de har påvirket offentlige beslutninger og offentlig praksis. 

Regeringen påtog sig denne opfølgningsopgave i forbindelse med konferencen om Europas 

fremtid og bebudede en ambitiøs opfølgning efter afslutningen af den nationale konference, som 

er beskrevet i det følgende afsnit af rapporten (se "Metodiske principper"). 
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b. Metodiske principper 

Ovennævnte tre statslige forpligtelser kommer til udtryk i høringsmetoden i form af syv klare 

metodiske principper. 

1. Lokal forankring tæt på borgerne 

Den nationale del af konferencen om Europas fremtid bestod af 18 regionale konferencer i Frankrigs 13 
europæiske og 5 oversøiske regioner efterfulgt af en national konference i Paris. Ønsket om en så 
borgernær indsamling af holdninger som mulig var udslagsgivende for beslutningen om at tilrettelægge 
paneler lokalt. Dette princip berigede også høringen ved at anskueliggøre, hvor der hersker enighed, og 
hvor skillelinjerne går mellem regionerne med hensyn til de forskellige emner. 

2. Borgernes forskellige baggrunde og brug af lodtrækning 

Forud for processen blev der fastsat et mål om at udvælge 50 borgere pr. regional konference med 
undtagelse af konferencerne i de oversøiske regioner Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Fransk Guyana 
(30-40 borgere hver) og konferencen i regionen Grand Est (hvori også 5 tyske statsborgere fra de tre 
tilgrænsende delstater deltog). Udvælgelsen af de borgere, der blev indbudt til at deltage i de regionale 
konferencer, foregik ved lodtrækning baseret på tilfældigt udvalgte telefonnumre. 

For at kunne deltage i et panel skulle de borgere, der udvalgtes ved lodtrækning, være over 18 år og være 
franskmænd eller have lovlig fast bopæl i Frankrig. De enkelte regionale borgerpaneler skulle afspejle den 
regionale befolknings mangfoldighed og rumme en mangfoldighed af synspunkter om Europa. Der 
er gjort nærmere rede for udvælgelsesmetoden ved lodtrækning i bilag II. 

3. Gennemsigtig fremgangsmåde 

Et kollegium bestående af tre garanter, der blev udpeget af statssekretæren med ansvar for 
europaspørgsmål, formanden for nationalforsamlingen og formanden for Europa-Parlamentet, overvågede 
hele processen for at sikre, at den var upartisk og foregik i god ro og orden. Navnlig kontrollerede 
garanterne, at udvælgelsen af borgere ved lodtrækning blev foretaget på redelig vis, fremsatte anbefalinger 
vedrørende valget af eksperter og sikrede sig ved deres tilstedeværelse, at debatterne blev afviklet korrekt. 
Efterfølgende offentliggør garanterne deres holdninger om høringen i et dokument på den franske stats 
onlineplatform for borgerdeltagelse. 

Følgende vil også blive offentliggjort på den franske stats platform for borgerdeltagelse: 
sammenfatningerne af de 18 regionale konferencer, en opsummering af samtlige ændringer, der blev 
udtrykt ønske om på de regionale konferencer, den sammenfattende rapport om den nationale konference 
og til sidst den endelige rapport til regeringen. 
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4. Åben debat uden emnetvang 

I forbindelse med den nationale høring blev de deltagende borgere stillet et enkelt spørgsmål: "Hvilke 
ændringer ønsker du som fransk borger for Europa?"  

Takket være den valgte afviklingsform og metode kunne borgerne sætte de ændringer, de ønskede, på 
dagsordenen, uden at blive tvunget ind i et bestemt emne eller i en normativ ramme på forhånd. 

Det har således været ønsket at give de borgere, der deltog i de regionale konferencer, fuldstændig frihed 
til at tage de emner op, de måtte ønske. I forbindelse med den nationale del af konferencen om Europas 
fremtid har Europa- og Udenrigsministeriet dermed valgt en tilgang, der supplerer den europæiske del, 
som er struktureret i ni emner: klimaændringer og miljø, sundhed, en stærkere økonomi, social 
retfærdighed og beskæftigelse, EU i verden, værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed, digital 
omstilling, europæisk demokrati, migration, uddannelse, kultur, ungdom og idræt, andre idéer14. 

Med andre ord var det borgerne selv og ikke arrangørerne af de regionale konferencer, der udvalgte 
debatemnerne. 

5. Bottom-up-tilgang 

For at minimere påvirkningen af deltagerne i forbindelse med udvælgelsen af deres ønsker for Europa blev 
det besluttet ikke at stille oplysninger og ekspertise til rådighed på forhånd (f.eks. om det nuværende 
EU-projekt, EU's kompetencer eller den måde, hvorpå institutionerne fungerer), men at tage udgangspunkt 
i borgernes egne spørgsmål. Dette metodiske princip bygger på "bottom-up-tilgangen", ifølge hvilken 
fælles overvejelser gøres ud fra borgernes dagligdag og holdninger. Først derefter spørger borgerne 
eksperterne til råds for at kvalificere drøftelserne og underbygge deres arbejdshypoteser. 

I dette øjemed blev der anvendt eksperter (i gennemsnit tre) i de forskellige regioner, navnlig fra den 
akademiske verden og fra de pågældende regioners Europe Direct-informationscentre. De var til stede 
lørdag og søndag for at besvare spørgsmål fra borgerne og talte kun på disses anmodning. Desuden kunne 
borgerne tage kontakt til faktatjekkere for hurtigt at afklare faktuelle spørgsmål. 

Under den afsluttende nationale konference i CESE var 19 eksperter på højt niveau fra den akademiske 
verden, tænketanke og det diplomatiske korps til stede sammen med arbejdsgrupperne. Eksperterne 
ledsagede grupperne hele weekenden og satte dem i stand til at uddybe de ønsker om ændringer, der var 
kommet til udtryk ude i regionerne. 
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6. Kollegialitet og smidig styring 

Hele processen blev tilrettelagt i fællesskab af Europa- og Udenrigsministeriet med støtte, for så vidt 
angår den deltagerbaserede strategi, fra det tværministerielle center for borgerdeltagelse under det 
tværministerielle direktorat for offentlig reform og Ministeriet med ansvar for Forbindelserne med 
Parlamentet og Aktivt Medborgerskab. Processen blev gennemført af et konsortium af eksterne 
tjenesteudbydere bestående af Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques og Harris Interactive for så 
vidt angår styring, afholdelse af konferencer, lodtrækning mellem borgerne og udarbejdelse af rapporter 
og sammenfatninger, og i samarbejde med de regionale præfekturer for så vidt angår den stedlige 
tilrettelæggelse af de regionale konferencer. 

Der blev etableret en særlig styringsstruktur omkring en projektgruppe ledet af Europa- og 
Udenrigsministeriet og med deltagelse af det tværministerielle center, Ministeriet med ansvar for 
Forbindelserne med Parlamentet og Aktivt Medborgerskab samt konsortiet af eksterne tjenesteudbydere. 

7. Opfølgning og sammenhæng med den europæiske del 

På den nationale konference blev der bebudet en række elementer af den opfølgning, som efter 

den nationale del påhviler de franske institutioner i forbindelse med konferencen om Europas 

fremtid: 

- tilrådighedsstillelse af alle oplysninger om processen, af nærværende dokument og af de 

sammenfattende rapporter om de regionale konferencer og den nationale konference på en 

for alle gennemsigtig og lettilgængelig måde på den nye platform for borgerdeltagelse, der 

blev lanceret i forbindelse med overrækkelsen til regeringen af den endelige rapport 

- afholdelse af et arrangement ved overrækkelsen til regeringen af den endelige rapport 

om den nationale del af konferencen om Europas fremtid i november 2021 

- oprettelse af et opfølgningsudvalg sammensat af borgere, som skal påse, at 

opfølgningen er i overensstemmelse med de fremsatte forslag. Udvalget vil bestå af 15 

borgere, heraf 14 deltagere i de regionale konferencer og 1 deltager i høringen "De unge 

har ordet". 

- overrækkelse af det franske bidrag til konferencen om Europas fremtid til EU-

institutionerne i januar 2022. 
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De franske borgeres forslag vil indgå i medlemsstaternes og EU-institutionernes fælles 

overvejelser. Frankrig skal som det land, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske 

Union i første halvår af 2022, være talerør for sine borgere og samtidig arbejde hen imod en fælles 

holdning på europæisk plan. 
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Første del: præsentation af resultaterne af de regionale 
konferencer om Europas fremtid 
I hver af de 18 regionale konferencer gav borgerne hver for sig og derefter i grupper udtryk for 

deres ønsker for Europa anno 2035. I hver region fremstod der mellem 3 og 8 grupper af ønsker, 

i alt  101 ønsker for Europa i hele Frankrig. Borgerne beskrev derefter, hvilke ændringer de 

anså for nødvendige for at nå frem til det ønskede Europa, og illustrerede dem bagefter med 

konkrete tiltag. Resultatet var i alt 515 ændringer og 1 301 konkrete tiltag i hele Frankrig. 

I ugerne mellem de regionale konferencer og den nationale konference foretog projektgruppen en 

omordning af de 515 ændringer i sammenhængende grupper. Alle de ændringer, der blev udtrykt 

ønske om i regionerne, blev underkastet en leksikalsk analyse og samlet under ét, når deres 

underliggende hensigt syntes at være mere eller mindre den samme, med henblik på at danne 

arbejdsgrupper med et fælles ønske for Europa på den nationale konference. Endelig blev de 

ændringer, som de regionale konferencer havde udvalgt, omordnet i 14 særskilte ønsker for 

Europa.  
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a. Rangordning af de 14 ønsker for Europa 

Ved afslutningen af de enkelte regionale konferencer stemte borgerne om de ændringer, som de 

forskellige arbejdsgrupper havde udvalgt. 

På grundlag af den omordning, der blev foretaget forud for den afsluttende nationale konference, 

er det – takket være afstemningen om ændringerne i de enkelte regioner – muligt at klarlægge, 

hvilke ønsker for Europa borgerne gav størst opbakning til. Ønskerne "et Europa, der prioriterer 

uddannelse højt" og "et Europa, der er tættere på og mere tilgængeligt for borgerne" nød bred 

opbakning, idet ændringerne i gennemsnit blev støttet af 56 % af borgerne på de regionale 

konferencer. 

 
Rangordning af ønskerne for Europa efter popularitet 
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b. Præsentation af de 14 vigtigste ændringer efter den nationale konference 

På den afsluttende nationale konference deltog de 100 borgere i arbejdet i en af de 14 grupper af 

ønsker. Arbejdet mundede ud i, at hver gruppe som et billede på sit ønske for Europa udvalgte 

den vigtigste ændring, der skal foretages inden udgangen af 2035. De 100 borgere stemte om 

disse 14 vigtigste ændringer på den nationale konferences sidste dag. Nedenfor ses 

afstemningsresultatet i faldende orden efter antallet af stemmer for hver ændring. 

Den ændring, der opnåede flest af de 100 borgeres stemmer på den nationale konference, er "Opnå 

energibesparelser for at mindske forbruget og samtidig bekæmpe overflod". 
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For hver af de vigtigste ændringer gav borgerne i den pågældende gruppe en definition af 

ændringen, foreslog konkrete tiltag til gennemførelse og angav, hvilke succeskriterier der skal 

anvendes i 2035.  
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Ændring 1 – Opnå energibesparelser for at mindske forbruget og samtidig 

bekæmpe overflod 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der tager fat på klima- og miljøudfordringerne 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: udvikling af vedvarende energikilder, mindre energiforbrug 

Formålet med denne ændring er at tilskynde til et mindre energiforbrug i Europa og udvikling af 

vedvarende energikilder. Borgernes prioritering af ændringen afspejler deres ønske om, at Europa 

og dets indbyggere skal anlægge en offensiv tilgang til klima- og miljøudfordringen. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Ændringen skal realiseres ved at udvikle ambitiøse forskningsprogrammer om vedvarende 

energikilder og anvende europæiske investeringsfonde til at erhverve kapitalandele, der har 

karakter af direkte investering, i sektorens virksomheder. 

Ifølge borgerne er succeskriteriet for denne ændring, at der indføres bindende mål for mindskelse 

af energiforbruget og nøgleindikatorer for energibesparelser såsom reduktion af bilparken eller 

kødforbruget i Europa. De har også en ambition om at indføre sektoropdelte forbrugskvoter, 

der tager højde for udsving i virksomhedernes forbrug og respekterer fortroligheden af deres data. 
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Ændring 2 – Styrke Den Europæiske Unions fælles sikkerhed og forsvar 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der står stærkt globalt  

 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: en europæisk hær, strategisk autonomi 

Ændringen afspejler borgernes entydige ønske om at opnå autonomi på forsvars- og 

sikkerhedsområdet i Europa for ikke at være afhængig af udenlandske magter. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Succeskriteriet for ændringen er ifølge borgerne først og fremmest, at der udpeges en kommissær 

med ansvar for forsvar og sikkerhed. 

På forsvarsområdet vil oprettelse af en stående hær, der er klar til at reagere og blive indsat over 

alt i verden, sætte Europa i stand til at beskytte sine grænser og i givet fald intervenere på 

anmodning af tredjelande. 

Med hensyn til sikkerhed bør Europa i borgernes øjne garantere forsyningssikkerheden og 

beskytte sin strategiske forskning i prioriterede sektorer såsom rumsektoren, cybersikkerhed, 

sundhedssektoren og miljøet. En bedre beskyttelse af de ydre grænser bør også bidrage til at 

dæmme op for ulovlig immigration og ulovlig handel. 
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Ændring 3 – Fremme samfundets økonomiske resultater gennem en autonom 

og konkurrencedygtig industri, der støttes af Den Europæiske Union 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der forsvarer sine interesser 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: en europæisk præferenceordning, beskyttelse af knowhow, opfostring af europæiske 

frontløbere 

Ændringen har tre formål: styrke den "europæiske præferencepolitik" i Unionen, sikre 

beskyttelse af vigtige varer og vigtig knowhow og skabe "europæiske frontløbere". 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Opfyldelsen af disse mål kræver først og fremmest gennemførelse af en "europæisk 

præferencepolitik" i forbindelse med udbud og indførelse af en CO2-afgift på importen. 

Knowhow beskyttes ved øget kontrol med udenlandske overtagelser og investeringer og 

indførelse af hjemtagningsstøtte. 

Endelig betyder skabelse af europæiske frontløbere, at der skal tilskyndes til europæiske 

industrialliancer i strategiske sektorer og sættes skub i offentlige investeringer i risikovillig 

kapital. 

Ifølge borgerne er succeskriteriet for denne ændring, at der udvikles europæiske industrialliancer i 
nøglesektorer, at antallet af hjemtagninger af virksomheder øges, og at handelsbalancen forbedres. 
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Ændring 4 – Sikre borgernes medbestemmelse på flere niveauer: deltagelse, 

beslutningstagning, kontrol 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der er mere demokratisk 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: øget valgdeltagelse, europæisk tilfredshedsbarometer, almen udbredelse af 

borgerhøringer 

Med denne ændring foreslår borgerne at udvikle et fuldstændigt medborgerskab for europæerne, 

så de i højere grad inddrages i alle faser af beslutningsprocessen. Den er udtryk for, at borgerne 

ønsker at komme til orde og sætte deres præg på de offentlige politikker, der påvirker deres 

dagligdag. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For borgerne drejer det sig primært om at udvikle borgerdeltagelsesinitiativerne og gøre dem permanente. 
Med sigte herpå kan vigtige løftestænger være en permanent rådgivende forsamling, forankring af 
borgernes medbestemmelse i EU-traktaterne eller skabelsen af en mærkningsordning, der garanterer, 
at retsakter har været i borgerhøring. 

Succeskriteriet for denne ændring er, at der er udvikling i indikatorer som eksempelvis 

valgdeltagelse, interesse for og tillid til Den Europæiske Union eller antal besøg på dens 

websteder. Stigningen i antallet af afgørelser, der træffes efter borgerhøringer, og den øgede 

anvendelse af europæiske borgerinitiativer nævnes også som succesmarkører. 
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Ændring 5 – Stræbe efter en sammenslutning af Europas stater med robuste 

beføjelser på områder af fælles interesse 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der i højere grad står sammen 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: institutionel forening, folkevalgt formand, styrkelse af EU's kompetencer 

Ændringen afspejler borgernes ambition om at forene de europæiske politiske institutioner. 

Modellen er en sammenslutning af stater med det mål at styrke Den Europæiske Unions delte 

kompetencer og enekompetencer, dog uden at tilstræbe en egentlig føderation. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Indadtil kan ændringen ske gennem udvikling af borgerdeltagelse, oprettelse af 

europaministerier i medlemsstaterne og på længere sigt en folkevalgt formand for Europa-

Kommissionen. 

Udadtil skal den europæiske stemme i udlandet konkret styrkes, ved at én enkelt repræsentant 

tegner Europa på den internationale scene. 

Sammenslutningen af stater skal også råde over et større EU-budget, hvor ambitionen er at nå op på 10 % 
af BNP (mod 2 % i øjeblikket). 
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Ændring 6 – Tilbyde udvekslingsprogrammer gennem hele livet 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der prioriterer uddannelse højt 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: skoleudvekslinger, Erasmus 

Denne ændring nyder bred opbakning og afspejler den betydning, som borgerne tillægger møder 

og oplevelser i udlandet som vigtig kim til følelsen af et europæisk fællesskab. Ambitionen er at 

gå fra "akademisk viden om til en levet, erfaret og mærkbar tilgang til Europa" og at forstå 

uddannelse i bred forstand som livslang læring. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

En vellykket gennemførelse af ændringen afhænger hovedsagelig af indførelsen af et udvidet 
mobilitetstilbud, herunder bl.a. skoleudvekslinger, twinning, rejser og erhvervsmæssig mobilitet. 
Tilbuddet skal være tilgængeligt for alle borgere, navnlig personer med begrænsede ressourcer eller 
handicap. Erasmusprogrammet kunne f.eks. omfatte alle europæere, uanset alder eller ressourcer. 
Programmerne påtænkes tilrettelagt således, at de er bredspektrede, inklusive og tilgængelige samt nemme 
at gå til i administrativ henseende. 

Ud over mobilitet blev betydningen af at slå bro mellem uddannelsessystemerne (ækvivalens mellem 
eksamensbeviser osv.) og af at styrke Europas attraktivitet for at forhindre talentflugt til udlandet også 
nævnt. 
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Ændring 7 – Skabe udveksling mellem Europas kulturer gennem 

arrangementer og begivenheder, der samler befolkningerne 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa med fælles kulturer og identitet 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: europæisk festival, europæisk helligdag, europæisk "verdens"udstilling 

Formålet med denne ændring er at fremkalde en følelse af europæisk fællesskab, der kan opnås 

gennem fælles oplevelser og arrangementer og begivenheder af festlig art. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

De påtænkte arrangementer skal have karakter af lege, og de skal være samlende og folkelige, så 

de kan opleves af flest muligt. De skal inddrage alle målgrupper (navnlig børn, skoleelever, unge 

og Erasmusstuderende) og foregå forskellige steder (plejehjem, skoler, offentlige forvaltninger, 

fængsler osv.). 

Navnlig påtænkes to begivenheder, som kan samle europæerne: en europæisk "verdens"udstilling, hvor 
alle medlemsstaterne kan præsentere sig selv, og en omdefinering af Europadagen den 9. maj, der 
navnlig skal omfatte et pædagogisk arrangement, så "vi ikke glemmer den fred, det europæiske samarbejde 
og dets værdier har bragt med sig". Parallelt hermed kan repræsentanter for det samarbejdende Europa 
mødes med Europas skolebørn på skolerne for at styrke borgernes følelse af beslægtethed med og forståelse 
for det europæiske samarbejde fra den tidligst mulige alder. 
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Ændring 8 – Harmonisere sundhedsområdet og give alle europæere adgang til 

sundhedspleje gennem en fælles sundhedspolitik 

Hermed forbundet ønske for Europa: et solidarisk Europa, der yder beskyttelse 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: universel sygesikring, harmonisering af udgiftsdækningen, sundhed som en 

grundlæggende rettighed 

For at sikre adgang til sundhedspleje for alle europæere og for at imødekomme "behovet for 

beskyttelse og solidaritet" er der enstemmigt stillet forslag om et overnationalt sundhedssystem. 

Dette skal være baseret på en retfærdig fordeling af finansieringsbyrden mellem medlemsstaterne 

og være udformet med de bedste systemer i Unionen som forbillede. Denne ændring afspejler 

borgernes ønske om at se Europa påtage sig en mere aktiv rolle i beskyttelsen af sine indbyggere, 

navnlig på sundhedsområdet, hvor den hidtidige indsats betragtes som for svag. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Flertallet bakkede op om princippet om en universel europæisk socialsikring med henblik på at 

gennemføre denne ændring. Det lykkedes dog ikke at nå til enighed om, hvordan systemet skal 

gennemføres. Nogle plæderer for "en centralisering af data, så [det europæiske] 

sundhedspersonale[t] kan få indsigt i hele patientens sygdomshistorie", mens andre derimod ser 

dette som "yderligere en frihedsindskrænkning og et kontrolsystem". 

Gennemsigtighed i og harmonisering af regelkravene herom på europæisk niveau samt en europæisk 
sundhedsplan blev imidlertid udpeget som forudsætning for enhver væsentlig ændring. 
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Ændring 9 – På europæisk plan udvikle og styre strategiske sektorer, der kan 

garantere vores suverænitet 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der er konkurrencedygtigt og innovativt 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: opfostring af europæiske frontløbere, kontrol med udenlandske investeringer, digital 

og energimæssig autonomi 

På europæisk plan at styre de sektorer, der anses for at være af strategisk betydning, f.eks. 

sundhed, fødevarer, energi, det digitale område, forsvar, transport og nye materialer, er et svar på 

det suverænitetsbehov, borgerne har identificeret. Styringen skal begrænse konkurrencen 

mellem europæiske virksomheder, befordre fremvækst af europæiske frontløbere og 

genindustrialisere Europa gennem en europæisk præferenceordning. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For at opnå denne suverænitet kunne en europæisk myndighed få til opgave at styre disse 

sektorer ved at udstede tilladelser til udenlandske konkurrenters overtagelse af europæiske 

virksomheder og ved at sikre, at importerede produkter overholder de samme standarder, som skal 

overholdes ved produktion i Unionen. På mellemlang sigt bør 30 % til 50 % og på lang sigt op 

til 70 % af det europæiske forbrug i disse strategiske sektorer produceres i Europa. Opfyldelse 

af disse kriterier vil sikre selvforsyning og tiltrækningskraft og måske endda eksport af den 

europæiske industrimodel. 
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Ændring 10 – Forbedre beskyttelsen af miljø og økosystemer og skabe 

beskyttede zoner i byer, byområder og landdistrikter 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der fremmer bæredygtig udvikling 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: byudvikling, der i højere grad tilgodeser miljøet, større hensyn til og beskyttelse af 

jordbundsforholdene 

Målet er at begrænse byudviklingens negative indvirkning på jordbundsforholdene. En 

resolut indsats kan begrænse katastrofer i forbindelse med strukturnedbrydning af jordbunden, 

f.eks. jordskred, og forbedre livskvaliteten i byområderne, herunder navnlig ved 

træbeplantning. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Der blev stillet forslag om, at der skal handles på to niveauer: i første omgang vende udviklingen 

i nybyggeriet for at mindske arealbefæstelsen og dernæst fremme forbedringen af 

jordbundsforholdene for at "give naturen tilbage, hvad naturens er". 
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Ændring 11 – Oprette europæiske kontorer på lokalt plan for at lytte til 

borgerne og rådgive dem 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der er tættere på og mere tilgængeligt for 

borgerne 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: Europahuse, lokal EU-kontaktperson, forbedret adgang til information 

Formålet med denne ændring er konkret at gøre noget ved den af mange deltagere påpegede 

mangel på synlighed af Den Europæiske Union i dagligdagen og at arbejde for at bringe Europa 

tættere på borgerne. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For at mindske afstanden mellem EU og borgerne kan der på hvert rådhus udpeges en specialiseret 
kontaktperson, hvis opgave det er at lytte til og rådgive borgerne. De oplysninger, som kontaktpersonen 
formidler, kan vedrøre socioøkonomiske forhold, navnlig adgang til EU-støtte, eller være af oplysende 
karakter og f.eks. vedrøre den rolle, som lobbyer spiller. Oplysningerne skal være rettet mod både den 
brede offentlighed og fagfolk, navnlig for at rådgive SMV'er og hjælpe projektledere med at få adgang til 
EU-midler. På sigt kunne ændringen munde ud i oprettelse af rum, der er viet til det europæiske 
samarbejde, i stil med de allerede eksisterende Europahuse, men på kommunalt plan, så der skabes et 
mere fintmasket net på lokalt niveau. 

Succeskriteriet for denne ændring er, at alle borgere "som en selvfølgelighed" er bekendt med eksistensen 
af denne europæiske kontaktperson og det europæiske ressourcekontor, der kan tilvejebringe midler og 
formidle ønsker, oplysninger og rådgivning. 
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Ændring 12 – Harmonisere valgsystemet ved valget til Europa-Parlamentet i 

de 27 medlemsstater og bringe det tættere på borgerne ved at erstatte den 

nuværende valgform med valg i enkeltmandskredse på regionsniveau 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa med en mere effektiv styring 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: institutionel ændring, opfølgning ved borgerne af indsatsen gennem hele 

mandatperioden 

Denne ændring afspejler borgernes ønske om at komme tættere på de valgte repræsentanter og 

følge disses indsats gennem hele mandatperioden. Ændringen er en reaktion på en udbredt 

opfattelse af, at borgernes anliggender ikke omsættes i konkrete tiltag af de valgte repræsentanter 

i Europa-Parlamentet. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Ændringen af valgmetoden vil bestå i en ensretning af valgsystemet på europæisk plan og 

overgang fra nationale til regionale valgkredse, hvilket anses for at være muligt senest i 2035. 
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Ændring 13 – Fastlægge en fælles politik, der forbedrer modtagelsen og 

integrationen i samfundet og på arbejdsmarkedet af migranter (herunder 

irregulære migranter) 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der står som garant for overholdelsen af de 

grundlæggende rettigheder 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: europæisk migrationsmyndighed, garanti for en værdig modtagelse overalt i Europa 

Formålet med denne ændring er at forbedre modtagelsen af migranter i Den Europæiske Union, 

et problem, hvis løsning af borgerne enstemmigt blev påpeget som en hastesag. Indførelse af en 

samordnet og solidarisk fælles indvandringspolitik i modsætning til den nuværende situation 

forekommer at være en vigtig faktor for ro og orden i samfundet. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Succeskriteriet for ændringen er en gradvis gennemførelse af en fælles politik for modtagelse af 

migranter. 

Der bør forelægges Kommissionen et borgerinitiativ, som på mellemlang sigt skal munde ud i 

fælles standarder for modtagelse og social integration af migranter. På lang sigt skal disse 

standarder understøttes af oprettelsen af en specialiseret europæisk indvandringsmyndighed 

og anerkendelse af migrationspolitik som en EU-kompetence. 
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Ændring 14 – Værne om de forskellige europæiske regioners særkender 

(fødevaremærkning, håndværksmæssig fremstilling, traditioner) for at undgå 

uniformering af livsformerne og sikre produkters sporbarhed og kvalitet 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, hvor den enkelte stats interesser har forrang 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: europæiske mærker, anerkendelse af kulturernes og traditionernes mangfoldighed 

Ambitionen med denne ændring er at værne om den europæiske mangfoldighed inden for 

traditioner og produktionsformer og undgå den uniformering af livsformerne, der ofte 

fremføres som kritik af Den Europæiske Union. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For borgerne drejer det sig primært om at gøre den eksisterende database over forskellige 

europæiske og nationale mærker mere tilgængelig. Med dette formål foreslås der oprettelse af 

et "tre klik"-websted: et klik for at få adgang til webstedet, et for at få fremvist et kort over 

regionerne i Den Europæiske Union og endelig et klik for at få fremvist beskrivelsen af mærkerne 

fra hver region. 

Succeskriteriet for denne ændring er bedre formidling af de resultater, der allerede er opnået, og 
derigennem bedre kendskab for borgerne til mangfoldigheden i de europæiske kulturer. 
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Anden del: præsentation af resultaterne af høringen "De unge 
har ordet" 
 

Datoerne for høringen 

fra den 9.5.2021 til den 18.7.2021 
 

Tal vedrørende deltagelsen 

50 008 deltagere 

2 918 forslag 

338 330 stemmer 
 

Høringen "De unge har ordet" blev igangsat på initiativ af statssekretariatet med ansvar for 

europaspørgsmål. Den er et led i konferencen om Europas fremtid, et hidtil uset 

deltagelsesdemokratisk initiativ, der gennemføres af EU-institutionerne, og som har til formål at give 

alle EU-borgere mulighed for at give udtryk for, hvad de forventer sig af Den Europæiske Union. 

Resultaterne af høringen vil indgå i det arbejde, der skal udføres på konferencen om Europas fremtid 

og af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. 

De fire vigtigste resultater 

1. Der var tale om en massiv mobilisering af de unge: Mere end 50 000 unge franske borgere 

deltog i høringen overalt i Frankrig. 

2. De problemstillinger, som der er størst enighed om, vedrører de europæiske politikker til 

bekæmpelse af klimaændringerne, hjemtagning af produktion til Europa, revitalisering af 

demokratiet i Europa og EU's indflydelse i verden (økonomi, forskning, 

menneskerettigheder, diplomati). 
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3. Idéen om et stærkere og mere samlet Europa går som en rød tråd gennem hele høringen, 

og der er enighed om flere punkter: 

- et økonomisk stærkere Europa (navnlig takket være hjemtagning), der kan tage konkurrencen 

op med Kina og USA 

- et europæisk diplomati, der har større indflydelse på den internationale scene 

- et Europa, der er førende i verden i bekæmpelsen af klimaændringerne 

- et Europa, der samles af de unge 

- et samlet Europa inden for forskning og innovation. 

 

4. Fire idéer, der supplerer dem, der var resultat af borgerpanelerne, fik også opbakning 

blandt de unge: 

- en miljømæssigt og socialt ansvarlig europæisk økonomi 

- et Europa, der geografisk er knyttet tættere sammen af jernbaner 

- et Europa, der i skattemæssig henseende er mere retfærdigt 

- en stærk EU-indsats for kvinders rettigheder. 
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22 idéer fik støtte, og 13 var omstridte, fordelt på de ni emner på konferencen om Europas 

fremtid 

 

De støttede idéer er sammensat af de forslag, der blev støttet af et flertal af deltagerne i høringen. De 

støttede forslag er dem, der var størst opbakning til; i gennemsnit stemte 79 % for. 

 

De omstridte idéer er sammensat af de forslag, som blev diskuteret mest af deltagerne i høringen, og 

som fik lige mange stemmer for og imod. De omstridte forslag er dem, der var stærkest omdiskuteret 

under høringen; i gennemsnit stemte 40 % for og 38 % imod. 

 

Gennemgangen af forslagene resulterede i, at 22 idéer fik støtte, mens 13 idéer var omstridte. De 22 

støttede og de 13 omstridte idéer blev fordelt efter ni temakredse svarende til hovedemnerne for 

konferencen om Europas fremtid. 
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Sammenfatning af de støttede og omstridte idéer 
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Konklusion 

 

 

 

"Med ét ord skal Europa anno 2035 være ...": 

 

 

 
 

Borgernes svar på det afsluttende spørgsmål på den nationale konference: 

"Med ét ord skal Europa anno 2035 være ...". 

 

 
 
  



  

 
252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det nationale borgerpanel om Europas fremtid i Berlin 

– Borgernes anbefalinger – 
 
 

Tyskland afholdt møder i sit nationale borgerpanel om Europas fremtid den 5., den 8., den 15. 
og den 16. januar. Processen for udvælgelse af borgere fulgte den stratificerede tilfældige 
udvælgelse af deltagere til EU-borgerpanelerne. 12 000 borgere i Tyskland blev indbudt til at 
deltage. Cirka 100 af respondenterne blev udvalgt under hensyntagen til data fra 
Forbundsrepublikken Tysklands seneste folketælling med henblik at afspejle mangfoldigheden i 
det tyske samfund og befolkningen som helhed. På møderne i det nationale borgerpanel 
drøftede deltagerne fem emner, nemlig EU's rolle i verden, en stærkere økonomi, klima og miljø, 
social retfærdighed, europæiske værdier og retsstatsprincippet. De udarbejdede derefter 
konkrete anbefalinger under disse overskrifter, som blev vedtaget på den afsluttende 
plenarforsamling den 16. januar: www.youtube.com/watch?v=cefqmarZXzY. 
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Bord 1: 

 
Sammenkædning af udenrigshandelsinteresser med klimapolitikforanstaltninger 

 
Vi anbefaler, at EU (navnlig Europa-Kommissionen) iværksætter en investeringspakke for 
klimavenlige teknologier og innovationer, herunder finansieringsprogrammer. Pakken bør 
finansieres gennem klimarelaterede importafgifter, der øremærkes og videregives som 
økonomisk kompensation for de påførte skadelige påvirkninger af klimaet. I denne forbindelse 
vil der for visse produkter skulle indføres et pointbaseret system for at vurdere 
bæredygtigheden. En tydelig EU-holdning og et stærkt og innovativt Europa vil bidrage til at nå 
de globale klimamål. Dette vil være med til at konsolidere Den Europæiske Unions rolle som en 
ansvarlig global pioner og et forbillede, der sikrer velstand og kan skabe bæredygtige globale 
forandringer. Disse mål er vigtige for os, fordi EU gør en varig indsats for at bekæmpe 
klimaændringer, hvilket på lang sigt kan yde et vigtigt bidrag til at sikre fred i verden. 

 
 
 
 

Bord 2: 
 

Skabelse af incitamenter til, at produktion baseres i EU, navnlig produktion af 

basisforsyninger 

For at lette produktion af basisforsyninger i EU anbefaler vi at fremskynde og standardisere 
godkendelsesprocedurerne, mindske bureaukratiet og tilbyde støtte til virksomheder, der 
flytter til EU og/eller etablerer produktionsanlæg i EU. EU bør fremme vedvarende energi i 
massivt omfang for at mindske energiomkostningerne. 

Med disse foranstaltninger ønsker vi at afkorte forsyningskæderne og gøre dem mere 
klimavenlige, bidrage til at styrke EU og skabe arbejdspladser, hvor menneskerettighederne 
respekteres. 

Disse mål er vigtige for os, fordi EU bliver mere selvstændigt internationalt set og politisk mindre 
sårbart, hvis produktion flyttes til EU. 
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Bord 1: 
 

Digi-Score – point med henblik på en stærk digital økonomi i hele EU 

 
Vi foreslår, at der indføres en offentligt tilgængelig digital pointtavle, Digi-Score, som forvaltes 
af Europa-Kommissionen (GD CONNECT). Det er et detaljeret klassificeringssystem, der viser og 
sammenligner det aktuelle digitaliseringsniveau for EU's virksomheder. Med dette forslag 
ønsker vi at skabe et incitament til at øge digitaliseringen i hele Europa. Virksomheder med få 
digitale point vil skulle have ret til at modtage målrettet støtte for at hjælpe dem med at 
indhente forspringet. 

Dette mål er vigtigt for os, fordi det vil bidrage til at bane vejen for øget produktivitet, 
effektivitet og salg og dermed styrke Europa som produktionsbase. 

 

 
Bord 2: 

 
En informationsplatform for udveksling af viden og erfaringer i hele EU 

 
Vi anbefaler, at EU opretter en informationsplatform, der skal bruges til udveksling af viden og 
erfaringer i hele EU. Vores mål er at samle oplysninger om tværnationale uddannelseskurser i 
EU, vise eksempler på bedste praksis og give borgerne mulighed for at fremlægge nye idéer til 
grænseoverskridende udveksling. Der kunne også gives yderligere oplysninger om de tekniske 
ekspertfora, der er til rådighed (f.eks. om energi, miljø og digitalisering). 

Vi anser dette for vigtigt, fordi borgerne har behov for gennemsigtighed med hensyn til de 
grænseoverskridende uddannelseskurser, der er tilgængelige. De bør kunne få bedre vejledning 
på EU-plan om, hvilke fora og platforme der findes. 
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Bord 1: 
 

Regulering af garanteret produktlevetid 
 

Vi anbefaler, at EU indfører lovgivning, som skal sikre en produktspecifik, forlænget og 
garanteret levetid for produkter, der fremstilles og sælges i EU, og gøre den gennemsigtig for 
forbrugerne. 

Der er begrænsede ressourcer, og dem kan der spares på ved hjælp af denne foranstaltning, og 
spild kan undgås, hvilket vil være til gavn for miljøet, klimaet og forbrugerne. 

På denne måde ønsker vi at tilskynde producenterne til markedsføre produkter, der holder 
længere og kan repareres. 

 
 

Bord 2: 
 

Langvarig EU-kampagne for bæredygtigt forbrug og bæredygtig livsstil 

 
Vi anbefaler, at et europæisk organ, herunder filialer i EU-landene, får sine egne ressourcer og 
leder kampagnen. 

Vi ønsker at sikre, at alle mennesker i EU har en fælles identitet, bliver mere opmærksomme på 
behovet for bæredygtigt forbrug og en bæredygtig livsstil og tillægger sig denne livsstil. 

Disse mål er vigtige for os, fordi vi ønsker at skabe en indre motivation for en bæredygtig måde 
at leve på. 
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Bord 1: 
 

Skabelse af flere udvekslingsmuligheder for elever og studerende i Europa 

 

Vi anbefaler, at Den Europæiske Union som supplement til det eksisterende Erasmusprogram 
vedtager en forordning om et udvekslingsprogram for elever og studerende mellem 14 og 25 
år, uanset deres baggrund, køn og uddannelsesniveau. Dette udvekslingsprogram bør 
systematisk oprettes og formidles af lokale skoler. Alle elever og studerende bør have mulighed 
for at gøre brug af udvekslingsprogrammet når som helst i løbet af deres uddannelsesforløb. 
Med henblik herpå bør Europa-Kommissionen forelægge et forslag for Europa-Parlamentet og 
Det Europæiske Råd. 

Vores mål er, at elever og studerende uanset skoleresultater og økonomisk støtte fra deres 
forældre har mulighed for at deltage i udvekslingsprogrammer i hele Europa. Der bør fremmes 
en europæisk udvekslingskultur lige fra skolealderen. Frem for alt er det vigtigt, at 
udvekslingsprogrammer er lettilgængelige og ubureaukratiske. Gennem 
udvekslingsprogrammet ønsker vi at skabe europæisk solidaritet og mindske sprogbarrierer. 
Dette bør ske med tanke på lige adgang til uddannelse og deltagelse i uddannelser for at styrke 
interkulturelle og kommunikative kompetencer. 

Disse mål er vigtige for os, da de kan være med til at fremme europæisk samhørighed, styrke 
respekten og samarbejdet og videregive europæiske værdier fra en ung alder, så Europas 
mangfoldighed kan ses som en fordel. 

 
 

Bord 2: 
 

Indførelse af en jobspecifik grundløn 
 

Vi anbefaler, at kommissæren med ansvar for beskæftigelse og sociale rettigheder forelægger 
Europa-Parlamentet et forslag om indførelse af en jobspecifik grundløn i alle medlemsstaterne. 
Denne grundløn bør bestå af en mindsteløn, som er høj nok til at sikre et eksistensgrundlag, og 
et jobspecifikt tillæg. 

Vores mål er, at arbejdsindsats og lønninger kan sammenlignes inden for EU for at styrke den 
sociale retfærdighed. Dette mål er vigtigt for os for at sikre, at EU's grundlæggende princip 
afspejles på arbejdsmarkedet, dvs. sammenlignelige leve- og arbejdsvilkår uanset bopæl og 
erhverv. 
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Bord 1: 

 
Legemliggørelse af europæiske værdier og følelsesmæssig formidling af dem 

 
Vi anbefaler, at europæiske værdier gøres mere håndgribelige og formidles på en mere 
følelsesmæssig måde. Det kan vi for eksempel opnå ved hjælp af en "introduktionspakke", der 
omfatter medier, interaktive elementer og større inddragelse af borgerne. 

Vores mål er, at alle, der bor i EU, kender til de fælles værdier og identificerer sig med dem. 

Dette mål er vigtigt mål for os, fordi det udgør grundlaget for sameksistens i vores 
værdifællesskab. Der er alt for lidt kendskab til disse værdier, fordi den personlige tilknytning 
mangler. Det er nødvendigt at skabe en sådan tilknytning. 

 
 

Bord 2: 
 

"EU-liv" 
 

Vi anbefaler, at EU indfører sit eget pædagogiske og oplysende TV-program for at øge 
bevidstheden blandt alle EU-borgere om vores fælles værdier og sikre, at der er let og uhindret 
adgang for alle. Disse mål er vigtige for os, fordi vi ønsker at få indblik i den offentlige mening i 
alle EU-lande. På denne måde ønsker vi at styrke det fælles grundlag og bidrage til at bringe folk 
sammen for at fremme mere solidaritet og lære folk om retsstatsprincippet for at beskytte 
demokratiet. 
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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 

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. 
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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. 
Panelet havde følgende sociale og aldersmæssige sammensætning: 
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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. 

  



 

265 
 

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) 

 
  



 

268 
 

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 

 



 

269 
 

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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Styrkelse af den 
europæiske 
identitet 

 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 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"

 
 
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. 
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Litauens borgerpanel om Europas fremtid 

Rapport 
 
Denne rapport er inddelt i fire dele. Første del beskriver i korte træk, hvordan arrangementet blev 
tilrettelagt. Anden del indeholder de anbefalinger om EU-politikker og nationale litauiske politikker, 
der er udarbejdet af deltagerne i borgerpanelet. Tredje del indeholder en kort analyse af gruppernes 
drøftelser og panelets vigtigste resultater. Fjerde del sammenligner borgerpanelets resultater med 
resultaterne af undersøgelser blandt litauiske borgere om Europas tilstand og fremtid. 

1. Tilrettelæggelse af det nationale borgerpanel 
 
Efter konferencen om Europas fremtids vejledning i tilrettelæggelse af nationale borgerpaneler 
udarbejdede den litauiske afdeling af forskningsagenturet Kantar TNS i december 2021 på vegne af 
udenrigsministeriet en metode til tilfældig, stratificeret og repræsentativ udvælgelse af litauiske 
borgere, på grundlag af hvilken Kantar TNS udvalgte 25 litauiske borgere i alderen 18-65 år, som 
repræsenterede forskellige socioøkonomiske grupper og alle de geografiske regioner i Litauen15. 
Den 4. januar blev de udvalgte borgere indbudt til et virtuelt åbningsmøde, hvor idéen bag det 
nationale borgerpanel blev præsenteret, og de emner, der er mest relevante for Europas fremtid, 
blev drøftet. Efter arrangementet modtog deltagerne et dokument med en nærmere beskrivelse af 
de spørgsmål, der blev drøftet, og med informationskilder. 
Den 15. januar var udenrigsministeriet vært for det nationale borgerpanel om Europas fremtid. 
Arrangementet blev afholdt af udenrigsministeriet, Eastern Europe Studies Centre (EESC) og 
forskningsagenturet Kantar TNS. De 25 udvalgte borgere deltog personligt. 
 
Paneldeltagerne drøftede to EU-politikspørgsmål: hvad EU's rolle og beføjelser inden for 
udenrigspolitik bør være, og hvilken økonomisk rolle EU bør spille. Under arrangementet var der 
afsat et særskilt møde til hvert af disse emner, hvor eksperterne i EU-politik, Linas Kojala (EESC) 
og Ramūnas Vilpišauskas (Vilnius Universitet), indledningsvis kort gjorde borgerne bekendt med 
oplysninger og spørgsmål, der var relevante for emnet for mødet. Borgerne kunne stille spørgsmål 
og komme med deres synspunkter. Efter ekspertens indledning blev deltagerne inddelt i tre mindre 
grupper, som hver udgjorde et repræsentativt udsnit, og hver gruppe skulle tage stilling til et 
forskelligt spørgsmål vedrørende emnet for mødet. På mødet om udenrigspolitik blev følgende 
spørgsmål drøftet: 

1.1. Er der behov for en selvstændig EU-forsvars- og -udenrigspolitik? 
1.2.  Hvilken form for forbindelser bør EU have med sine naboer i Østeuropa og med 

Nordafrika og Tyrkiet? 
1.3.  Hvilken form for migrationspolitik bør EU have? 

På mødet om EU's økonomiske rolle blev følgende spørgsmål behandlet: 
2.1.  Er der behov for en større omfordeling af midler fra EU-budgettet og for fælles EU-

låntagning? 
2.2. Bør sociale standarder reguleres på EU-plan? 
2.3. Hvordan kan EU's økonomi styrkes? 

  

 
15  Borgere, der repræsenterer byerne Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai og Panevėžys og amterne Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Tauragė, Telšiai og Utena, blev udvalgt på grundlag af data fra Litauens 
statistiske kontor. 
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Ved mødets afslutning skulle hver gruppe formulere de vigtigste konklusioner af deres drøftelse i 
form af principerklæringer eller mere konkrete forslag vedrørende aktuelle EU-politikspørgsmål. 
Under den generelle drøftelse fremlagde en repræsentant for hver gruppe så disse konklusioner for 
de øvrige paneldeltagere, og deltagerne fra de andre grupper kunne stille spørgsmål og komme med 
forslag for at supplere forslagene. Efter fremlæggelserne og drøftelserne stemte borgerne individuelt 
for to konklusioner: det forslag eller den erklæring, der er vigtigst for at styrke Litauens rolle i EU og 
for EU's egen succes i hele Europa, og den erklæring eller det forslag, der syntes at være vigtigst 
for deltagerens personlige velbefindende som EU-borger. Afstemningen blev efterfulgt af en 
drøftelse, som sammenfattede de vigtigste idéer, der var blevet fremsat på det nationale 
borgerpanels møde. 
I ugen efter arrangementet gennemgik eksperterne indholdet af drøftelserne og finjusterede de idéer, 
som borgerne havde fremsat. Den 25. januar blev der afholdt et virtuelt sammenfattende møde, hvor 
borgerne blev præsenteret for de anbefalinger, der var kommet frem på baggrund af indholdet af 
deres drøftelser. Borgerne havde mulighed for at tilkendegive, om de støttede anbefalingerne, og 
for at supplere deres  
indhold og rangordne dem. Denne mulighed var åben for alle deltagerne i en uge efter det 
sammenfattende møde, hvor de skriftligt kunne sende deres synspunkter og bemærkninger til 
paneltilrettelæggerne. 
 

2. Det nationale borgerpanels resultater 
Denne del af rapporten indeholder det nationale borgerpanels resultater, dvs. anbefalinger og 
erklæringer fra arbejdsgrupperne om EU's rolle inden for udenrigspolitik og økonomi. 
 
Første møde: EU's rolle og beføjelser inden for udenrigspolitik 
 

1. Vi opfordrer EU til at udforme en mere effektiv politik over for Kina. Der er behov for større 
støtte til Litauen, men Litauen bør også i højere grad tilpasse sin holdning til sine EU-
partnere. For at sikre en mere effektiv afstemning af interesser inden for EU og en fælles 
politik over for Kina såvel som vedrørende andre udenrigspolitiske spørgsmål anbefaler vi, 
at muligheden for at oprette en EU-udenrigsministerpost overvejes. 

2. Vi anbefaler, at der på EU-plan vendes tilbage til spørgsmålet om indførelse af en 
kvoteordning for migranter. 

3. Vi anbefaler, at der på EU-plan nedsættes en kommission, som skal beskæftige sig med 
migrationsudfordringer for at sikre en hurtigere reaktion på migrationskriser, garantere 
medlemsstaterne ret til at redegøre for og forsvare deres nationale interesser og udarbejde 
og gennemføre fælles retningslinjer for migrationsstyring. 

4. Vi anbefaler, at man styrker de økonomiske og humanitære forbindelser med de 
nordafrikanske lande under hensyntagen til deres politiske situation, navnlig med henblik på 
at mindske Kinas, Ruslands og andre landes indflydelse i regionen. 

5. Vi anbefaler, at man styrker forbindelserne med Østeuropa og samtidig fremmer 
økonomiske foranstaltninger, der når ud til de enkelte personer. 

6. Vi opfordrer til, at EU-sanktioner over for udenlandske enheder bliver skærpet, mere 
målrettede og omfatter centrale personer fra den sanktionerede stat (f.eks. politiske ledere). 

7. Vi opfordrer til, at EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik baseres på et grundlæggende 
princip om solidaritet mellem forskellige EU-medlemsstater, europæiske regioner og 
samfund.  

8. Vi anbefaler, at EU reviderer sin hidtil åbne migrationspolitik, som fører til 
sikkerhedsproblemer, øger kriminaliteten og skaber lukkede fællesskaber i samfundet. 

9. Vi opfordrer Litauen til mere aktivt at tilkendegive sin holdningtil migrationspolitikspørgsmål 
og tage initiativ til drøftelser om migrationsudfordringer. 

10. Vi anbefaler, at EU fører en aktiv og stram politik over for stater, der anvender 
migrationsstrømme som redskab til hybride angreb, ved enstemmigt at pålægge hårdere 
sanktioner og samtidig have samtaler med dem med henblik på at nedtrappe situationen. 
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Andet møde: EU's økonomiske rolle 
1. Vi anbefaler, at EU træffer forskellige foranstaltninger for at øge forsyningssikkerheden for 

vigtige varer: prioritering af samhandelen inden for EU, styrkelse af fremstillingen af 
højteknologiske produkter og yderligere diversificering af importkilderne. Vi anbefaler også, 
at der fortsat søges efter nye eksportmarkeder. 

2. Vi anbefaler, at man gennemgår tilgangen til naturgaskontrakter med henblik på at tilstræbe 
både lang- og kortfristede kontrakter. Vi anbefaler, at energiforsyningskilderne diversificeres 
yderligere. 

3. Vi anbefaler, at foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt og deres gennemførelse 
vurderes under hensyntagen til eventuelle negative socioøkonomiske konsekvenser. I 
forbindelse med arbejdet på at nå målene i den grønne pagt anbefaler vi, at der anvendes 
energi fra kernekraft og naturgas i tillæg til vedvarende energikilder. 

4. Vi påpeger, at det er væsentligt, at alle medlemsstaterne respekterer EU-rettens forrang. Vi 
opfordrer Litauen til at indtage en klar og principfast holdning i denne henseende. 

5. Vi anbefaler, at Litauen i højere grad gør brug af bedste praksis i EU-landene for at nå sine 
mål om højere sociale standarder, virksomhedsudvikling og en afbalanceret og bæredygtig 
udvikling. 

6. Vi anbefaler, at der lægges større vægt på at styrke cybersikkerheden, herunder beskyttelse 
af datainfrastruktur. 

7. Vi anbefaler, at EU og dets medlemsstater prioriterer fremme af økonomiske kompetencer 
blandt borgerne samt uddannelse og informationsformidling. 

8. Vi anbefaler, at nye EU-handelsaftaler omfatter ambitiøse social-, arbejds- og 
sundhedsstandarder. Vi anbefaler, at der på EU-plan fastsættes retningslinjer for, hvad 
sociale medieplatforme skal gøre, og hvad de ikke må gøre, i deres forvaltning af bruger- og 
personoplysninger. 

9. Vi anbefaler, at fælles låntagning på EU-plan i højere grad overvejes med henblik på at skabe 
mere gunstige lånebetingelser. Vi anbefaler også, at der udformes finansielt bæredygtige og 
ansvarlige politikker, der mindsker medlemsstaternes behov for at låne. 

10. Vi anbefaler, at tilsynet med udnyttelse og anvendelse af EU-midler styrkes, begyndende 
med kommunerne, og at den aktuelle praksis med tilpasning af anvendelsen af midler 
konsolideres. Da de objektive omstændigheder for modtagerne af EU-midler kan ændre sig, 
er det meget vigtigt at skabe balance mellem behovet for gennemsigtighed og behovet for 
fleksibilitet. 

11. Vi anbefaler, at Litauen fortsat aktivt fremmer erhvervsudvikling og investeringer i sine 
regioner. 

 

3. Analyse af det nationale borgerpanels drøftelser og resultater 
Deltagerne i det nationale borgerpanel behandlede de vigtigste spørgsmål, der i øjeblikket er 
relevante for Litauen (dem, der debatteres bredt i den nationale politik og medierne), og deres mulige 
løsninger. Afstemningen om panelets vigtigste konklusioner viste, at næsten 45 % af det samlede 
antal stemmer på begge møder gik til forslag vedrørende to emner: forbindelserne med Kina og 
styring af migrationsstrømme (jf. nedenstående tabel). Spørgsmålet om energipolitik fik også stor 
opmærksomhed: Selv om der kun var ét forslag herom, modtog det næsten 10 % af alle deltagernes 
stemmer. Disse afstemningsresultater tyder på, at borgernes opfattelse af Europas fremtid kan 
afhænge af eksisterende (nationale) politiske problemer og aktuelle forhold. 
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Anbefaling Stemmer 
Første møde: EU's rolle og beføjelser inden for udenrigspolitik 

1. Vi opfordrer EU til at udforme en mere effektiv politik over for Kina. 
Den støtte, som Litauen i øjeblikket får, er utilstrækkelig, men Litauen 
har heller ikke i tilstrækkelig grad tilpasset sin holdning til sine EU-
partnere. For at sikre en mere effektiv afstemning af interesser inden 
for EU og en fælles politik over for Kina såvel som vedrørende andre 
udenrigspolitiske spørgsmål anbefaler vi, at muligheden for at oprette 
en EU-udenrigsministerpost overvejes. 

11 (22,9 %) 
 
8 vigtigt for Europa 
som helhed, 3 
personligt 

2. Vi anbefaler, at der på EU-plan vendes tilbage til spørgsmålet om 
indførelse af en kvoteordning for migranter.  

9 (18,8 %) 
 
9 vigtigt for Europa 
som helhed 

3. Vi anbefaler, at der på EU-plan nedsættes en kommission, som skal 
beskæftige sig med migrationsudfordringer for at sikre en hurtigere 
reaktion på migrationskriser, garantere medlemsstaterne ret til at 
redegøre for og forsvare deres nationale interesser og udarbejde og 
gennemføre fælles retningslinjer for migrationsstyring. 

7 (14,6 %) 
 
3 vigtigt for Europa 
som helhed, 4 
personligt 

4. Vi anbefaler, at man styrker de økonomiske og humanitære 
forbindelser med de nordafrikanske lande under hensyntagen til deres 
politiske situation, navnlig med henblik på at mindske Kinas, Ruslands 
og andre landes indflydelse i regionen. 

6 (12,5 %) 
 
6 vigtigt personligt 

5. Vi anbefaler, at man styrker forbindelserne med Østeuropa og samtidig 
træffer økonomiske foranstaltninger, der når ud til de enkelte personer. 

5 (10,4 %) 
 
5 vigtigt personligt 

Andet møde: EU's økonomiske rolle 

1. Vi anbefaler, at EU tager en række skridt for at øge 
forsyningssikkerheden for vigtige varer: prioritering af samhandelen 
inden for EU, styrkelse af fremstillingen af højteknologiske produkter i 
EU og yderligere diversificering af importkilderne. Vi anbefaler også, at 
mulighederne for nye eksportmarkeder undersøges. 

9 (19,6 %) 
 
3 vigtigt for Europa 
som helhed, 6 
personligt 

2. Vi anbefaler, at man gennemgår tilgangen til naturgaskontrakter med 
henblik på at tilstræbe både lang- og kortfristede kontrakter. Vi 
anbefaler, at energiforsyningskilderne diversificeres yderligere. 

9 (19,6 %) 
 
9 vigtigt for Europa 
som helhed 

3. Vi anbefaler, at foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt og 
deres gennemførelse vurderes under hensyntagen til eventuelle 
negative socioøkonomiske konsekvenser. I forbindelse med arbejdet 
på at nå målene i den grønne pagt anbefaler vi, at der anvendes 
energi fra kernekraft og naturgas i tillæg til vedvarende energikilder. 

6 (13 %) 
 
6 vigtigt personligt 

4. Vi påpeger, at det er vigtigt, at alle medlemsstaterne respekterer EU-
rettens forrang. Vi opfordrer Litauen til at indtage en klar og principfast 
holdning i denne henseende. 

4 (8,7 %) 
 
2 vigtigt for Europa 
som helhed, 
2 personligt 

 
Desuden har de spørgsmål, der har størst betydning for borgerne – forbindelserne med Kina, 
migration og energi – ikke ad hoc-karakter: hvordan de løses, vil få stor indvirkning på Europas 
fremtid på lang sigt. Derfor er det ikke problematisk, at aktuelle sager sandsynligvis vil ligge borgerne 
stærkt på sinde, når de tænker på fremtiden. Eftersom fremtiden opbygges i mange små trin fra og 
med i dag, er en forståelse af borgernes grundlæggende forventninger på kort sigt en forudsætning 
for at kunne håndtere langsigtede processer og løse problemer på en holdbar måde. Dette 
ræsonnement underbygger nedenstående analyse af det nationale borgerpanels vigtigste resultater. 
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Det højeste samlede antal stemmer (11 eller næsten 12 %) gik til erklæringen om, at EU har behov 
for en mere effektiv politik over for Kina. Denne samlede konklusion omfatter en række mere 
specifikke erklæringer. For det første påpegede deltagerne, at EU's hidtidige støtte til Litauen i lyset 
af det økonomiske pres fra Kina har været utilstrækkelig. For det andet påpegede repræsentanterne 
for den gruppe, der nåede frem til konklusionen, at Litauen også er nødt til at styrke koordineringen 
af sin politik over for Kina med sine EU-partnere, især fordi handelen med Kina stadig er vigtig for 
EU som helhed. For det tredje fremsatte borgerne den idé, at oprettelsen af en EU-
udenrigsministerpost kan bidrage til en mere effektiv koordinering af holdningerne og udformning af 
de fælles politikker vedrørende Kina og andre spørgsmål. Otte deltagere pegede på denne 
konklusion som særlig vigtig for Europa som helhed og tre deltagere som værende personligt vigtig 
for dem. 
 
Spørgsmålet om forbindelserne med Kina hænger tæt sammen med to andre forslag, der fik et stort 
antal stemmer fra borgerne. Ni deltagere stemte for konklusionen på andet møde om, at EU er nødt 
til at styrke forsyningssikkerheden (tre deltagere anførte, at dette er af stor betydning for Europa 
som helhed, og seks andre deltagere, at det er personligt vigtigt for dem). Denne konklusion har 
også flere facetter. For det første påpegede borgerne behovet for at prioritere EU-markeder, som er 
kendetegnet ved pålidelige leverandører og højere produktstandarder. For det andet påpegede 
deltagerne behovet for at fremme højteknologisk produktionskapacitet inden for Europa. For det 
tredje gik borgerne ind for yderligere diversificering af importkilderne. Ved formuleringen af disse 
anbefalinger henviste deltagerne i drøftelsen til stadighed til Kina som en faktor: sikkerhedstrusler i 
forbindelse med kinesiske produkter, afhængighed af forsyningen af råmaterialer fra Kina til 
fremstilling af højteknologiske produkter og Kinas praksis med at kopiere eller stjæle teknologier fra 
vestlige selskaber, der driver virksomhed på landets marked. Yderligere seks stemmer ("personligt 
vigtigt") gik til forslaget om, at EU's økonomiske og humanitære samarbejde med de 
nordafrikanske lande skal udvikles, fordi det er vigtigt at mindske Kinas, Ruslands og andre 
uvenlige staters indflydelse i disse lande. 
 
Resultaterne af afstemningen viste også borgernes bekymringer over migrationsspørgsmål. På det 
udenrigspolitiske område var to af de tre konklusioner, der fik flest stemmer, centreret omkring 
migration. Ni deltagere stemte for forslaget om, at EU bør tage muligheden for at indføre en 
ordning med obligatoriske migrantkvoter for medlemsstaterne op til fornyet overvejelse (de 
påpegede alle dette forslags særlige betydning for hele Europa). De deltagere, der formulerede 
konklusionen, gik ind for, at de nationale kvoter baseres på befolkning, og at EU-medfinansiering 
tildeles til de migranter, der fordeles i henhold til kvoterne. Yderligere syv deltagere stemte for 
forslaget om at nedsætte en fast funktionel kommission på EU-plan til behandling af 
migrationsspørgsmål, som repræsentanter for medlemsstaterne skal delegeres til (tre anså 
forslaget for at være af særlig betydning for Europa som helhed og fire personligt vigtigt for dem). 
Deltagerne påpegede, at et sådant organ kan fremskynde EU's reaktion på migrationskriser og 
samtidig sikre en passende balance mellem respekten for fælles EU-principper og 
medlemsstaternes ret til at forsvare deres nationale interesser og sikkerhed. 
 
Under drøftelserne om migrationspolitik drøftede deltagerne to forskellige kriser i forbindelse med 
styring af migrationsstrømme: migrationskrisen i 2016 i Middelhavsområdet og det belarusiske 
hybride angreb i 2021 på Litauen, Letland og Polen, hvor Minsk udnyttede migrantstrømme fra 
Mellemøsten og Afrika. En række paneldeltagere sagde, at krisen i 2016 havde virket fjern og 
irrelevant, både for dem selv og for Litauen som helhed, og at det forslag, der på daværende 
tidspunkt for første gang blev fremsat om at indføre en migrantkvoteordning, ikke havde virket 
hensigtsmæssigt. Ifølge deltagerne satte erfaringerne med et hybridt angreb fokus på migration i 
Østeuropa og førte til en nyvurdering af kvoter som et passende, effektivt og solidarisk baseret 
migrationspolitisk instrument. Flere deltagere påpegede, at det under krisen i 2021 blev vanskeligt 
at skelne mellem flygtninge, migranter og personer, der udgør en sikkerhedstrussel, som kommer 
ind på landets område. Alle deltagerne i debatten var enige om, at EU's nuværende "åbne" 
migrationspolitik ikke i tilstrækkelig grad tager højde for truslerne i forbindelse med migration, 
medlemsstaternes nationale interesser, kapaciteten til at integrere migranter osv. Borgerne 
kritiserede også EU for dets langsomme eller negative reaktion på Litauens behov, herunder dets 
afvisning af at finansiere opførelsen af en barriere ved den ydre grænse. 
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Som konklusion foranlediger de to mest fremtrædende politikspørgsmål for Litauen i 2021 – 
forbindelserne med Kina og styring af migrationsstrømme – at de litauiske borgere efterlyser et større 
EU-engagement og en mere effektiv fælles politik. Borgerne er bekymrede over Kinas politik og dets 
voksende indflydelse i Europa og EU's nabolande. Det må erkendes, at Kinas økonomiske 
indflydelse tvinger Europa til at ty til passende afbalancerede politikforanstaltninger. Den vigtigste 
løsning er ifølge borgerne at styrke EU's fælles udenrigspolitiske instrumenter, industripolitik og 
samarbejde med nabolandene. Ligeledes pegede borgerne på en samlet indsats på EU-plan, 
herunder en eventuel ny kvoteordning for migranter, som den sandsynligvis mest hensigtsmæssige 
metode til at undgå de sikkerhedstrusler, som migration udgør, og styre migrationsstrømmene til 
Europa hurtigt og effektivt. Deltagerne i borgerpanelet var af den opfattelse, at en stærkere og 
tættere koordineret fælles EU-politik vil være den bedste reaktion på det stigende pres fra Kina og 
Belarus' hybride angreb. 
 
Paneldeltagernes syn på disse kriser kan sammenlignes med deres forslag om energi- og 
klimapolitikspørgsmål. Ved udgangen af 2021 stod mange litauiske borgere direkte over for 
udfordringen med stigende varmeomkostninger, og energipriskrisen blev hurtigt et af Litauens 
største aktuelle problemer. Bekymringerne over energipriserne kom også til udtryk i, hvordan 
paneldeltagerne stemte: Ni borgere stemte endda for konklusionen om, at dette er det vigtigste emne 
for Europa som helhed. Deltagernes vigtigste anbefaling var at gennemgå medlemsstaternes 
nuværende praksis med at indgå energiforsyningskontrakter med forskellige leverandører 
med henblik på at indgå både lang- og kortfristede kontrakter. Borgerne støttede med andre 
ord en energidiversificeringspolitik, men fremsatte ingen anbefalinger til en fælles EU-politik og 
anbefalede ikke en yderligere integration af energipolitikken. 
 
For så vidt angår klimapolitik anbefalede borgerne, at foranstaltningerne i den europæiske 
grønne pagt evalueres med hensyn til deres forventede socioøkonomiske indvirkning og 
ambition. Seks deltagere stemte for dette forslag, idet de alle anså det for personligt vigtigt. Nogle 
deltagere var bekymrede for, at "den grønne omstilling" gennemføres for hurtigt, og fremførte, at 
Litauen er nødt til at foretage en mere omhyggelig vurdering af, om sådanne politikker kan være 
skadelige for landets og dets borgeres behov. Behovet for at anvende kerneenergi og naturgas 
sammen med vedvarende energikilder blev også rejst af flere deltagere. Til støtte for deres holdning 
henviste de til Tysklands beslutning om fortsat at anvende naturgas og udnytte potentialet i den nye 
generation af såkaldte modulære kernekraftværker. Paneldeltagerne prioriterede i deres drøftelser 
om klimapolitik således medlemsstatspolitikker, der er udformet med henblik på at opfylde nationale 
behov, snarere end en ambitiøs fælles EU-klimaforvaltningspolitik. 
 
I betragtning af det relativt lille antal deltagere i panelet og borgernes forskellige svar (mere samlet 
indsats eller større fleksibilitet) på forskellige typer kriser vil det ikke være hensigtsmæssigt her at 
overveje generelle og mere bredt anvendte foranstaltninger. Denne tendens i synspunkterne kan 
dog give anledning til interessante emner til yderligere undersøgelse af de litauiske borgeres 
holdning til EU-integrationsspørgsmål, som bør tage højde for ændringer og forskelle med hensyn 
til, hvordan borgerne forholder sig til selvstændige EU-politikker og institutionelle EU-
foranstaltninger. 
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4. Borgerpanelets resultater i en bredere kontekst på baggrund af 
den offentlige mening i Litauen 

For at sætte det nationale borgerpanels resultater ind i en sammenhæng sammenligner denne sidste 
del af rapporten dem kort med resultaterne af to relevante opinionsundersøgelser og de foreløbige 
resultater af andre forberedende aktiviteter med henblik på konferencen om Europas fremtid. Den 
første opinionsundersøgelse, der gennemgås i denne del af rapporten, er en undersøgelse af 
borgere, der blev foretaget af Eurobarometer i oktober og november 2020 om konferencen om 
Europas fremtid. Den anden opinionsundersøgelse er den seneste 
Eurobarometerstandardundersøgelse, der blev foretaget i sommeren 2021. Da dele af disse 
undersøgelser fokuserer på andre politikspørgsmål og på borgernes forventninger til selve 
konferencen, foretages følgende sammenligninger med hensyn til de aktuelle spørgsmål, som 
panelet dækker. Analysen af de forberedende aktiviteter med henblik på konferencen om Europas 
fremtid bygger på en indledende rapport om disse aktiviteter fra EESC, som redegør for de 
deltagende borgeres synspunkter på en lang række EU-politikspørgsmål. 
 
Resultaterne af Eurobarometerundersøgelserne tyder på, at borgerpaneldeltagernes drøftelser og 
afstemningsmønstre er en rimelig afspejling af de synspunkter, der er fremherskende i det litauiske 
samfund. Paneldeltagernes anbefalinger om at styrke den fælles udenrigs- og migrationspolitik og 
en vis beslutningstagning på EU-plan er i overensstemmelse med de mere generelle 
opinionsundersøgelser: 

- Litauiske borgere støtter i højere grad en fælles EU-forsvarspolitik end EU-gennemsnittet 
(henholdsvis 90 % og 78 %). 

- Litauiske borgere støtter i højere grad en fælles EU-migrationspolitik end EU-gennemsnittet 
(henholdsvis 76 % og 71 %; en mulig fejlmargen bør anføres i forbindelse med denne 
forskel). 

- Litauiske borgere mener, at migration er en af de to største udfordringer for EU. 
- Litauiske borgere er mere positivt indstillede over for løsninger på EU-plan (49 % 

sammenlignet med 42 %). 
De litauiske borgere, der deltog i de forberedende arrangementer med henblik på konferencen om 
Europas fremtid, fremhævede også betydningen af forsvarssamarbejde, fælles EU-migrationspolitik 
og EU-udenrigspolitik som områder, hvor Litauen er interesseret i større EU-engagement. 
 
Dataene fra Eurobarometerundersøgelserne kan forklare paneldeltagernes syn på forbindelserne 
med Kina og energipriserne: Litauerne er mere bekymrede end EU-gennemsnittet over forværringen 
af forbindelserne mellem verdens lande og de deraf følgende geopolitiske spændinger (33 % 
sammenlignet med 18 %). Paneldeltagernes konklusioner med hensyn til behovet for at udvikle en 
mere ambitiøs fælles politik over for Kina er i overensstemmelse med både disse resultater og 
ovennævnte støtte til beslutningstagning på EU-plan og til en fælles EU-forsvarspolitik. Til gengæld 
kan paneldeltagernes interesse i at finde forskellige løsninger til at sænke energipriserne hænge 
sammen med, at litauerne er meget mere bekymrede end EU-gennemsnittet over stigende inflation 
og stigende priser (53 % og 23 %). Følsomheden over for stigende inflation får en begrænsning af 
prisstigningerne til at synes vigtigere end udviklingen af fælles EU-politikker eller andre politikmål. 
 
Eurobarometerdataene viser også en interessant ændring i de litauiske borgeres holdning til 
migration som et politisk problem. I undersøgelsen fra 2020 peger færre litauere end EU-
gennemsnittet på, at migration er den største udfordring for EU's fremtid (16 % mod 27 %); men i 
undersøgelsen fra 2021 er andelen af litauiske respondenter, der peger på migration som det største 
problem for EU, steget til 32 % (EU-gennemsnit: 25 %). Selv om en sådan holdningsændring kan 
skyldes forskelle i formuleringen af spørgsmålet, er den også i overensstemmelse med den viden, 
som deltagerne i borgerpaneldrøftelserne delte om, hvordan deres syn på migrationsspørgsmål har 
udviklet sig. 
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Desuden viser en sammenligning af resultaterne af borgerpanelet og data fra 
Eurobarometerundersøgelsen, at der er forskel på paneldeltagernes ret forsigtige holdning til EU-
klimapolitik og de litauiske borgeres bekymringer over klimaændringer. Mens paneldeltagerne 
opfordrede til en vurdering af, om den europæiske grønne pagt er for ambitiøs og kan skade Litauens 
interesser, har litauerne konsekvent nævnt klimaændringer som en af de største udfordringer for EU 
ifølge Eurobarometerundersøgelserne. I undersøgelsen fra 2020 nævnte 47 % af de litauiske 
respondenter klimaet som den største globale udfordring for EU's fremtid (EU-gennemsnit: 45 %); i 
undersøgelsen fra 2021 var tallet 28 % af de litauiske respondenter (EU-gennemsnit: 25 %). Det bør 
understreges, at de borgere, der deltog i de andre forberedende arrangementer med henblik på 
konferencen om Europas fremtid, også nævnte klimapolitik som et af de områder, hvor Litauen bør 
være mest interesseret i et større EU-engagement. Denne forskel kan meget vel forklares med 
paneldeltagernes motivation for at stemme: Alle, der stemte for anbefalingen om at tage 
foranstaltningerne i den europæiske grønne pagt op til fornyet overvejelse, anførte, at emnet er 
personligt vigtigt for dem. Dette betyder, at personlig modstand ikke nødvendigvis er uforenelig med 
det synspunkt, at klimaændringer er en af de største politikudfordringer, som EU står over for. 
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Vores forestilling om Europa 
 
Synspunkter, idéer og anbefalinger 
 
Temaer 
Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 
En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 
Europæisk demokrati 
Digital omstilling 
Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 
 
3. december 2021 
 
Dette dokument er en oversættelse af rapporten med titlen "Onze kijk op Europa: Meningen, ideeën en 
aanbevelingen", hvis udgave på nederlandsk blev offentliggjort den 3. december 2021 på www.kijkopeuropa.nl. 
Denne oversættelse er en forenklet udgave, hvor det oprindelige layout (illustrationer og andre stilistiske 
elementer) er fjernet af hensyn til oversættelsen. 
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Vores forestilling om ... 

Resumé af rapporten: alle anbefalinger enkeltvis 

Vi har gennem borgerdialogen "Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – indsamlet 
nederlandske borgeres synspunkter og idéer om Europas fremtid. Det har ført til følgende 
anbefalinger til Den Europæiske Union om de første fem temaer. 

Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 

Det er vigtigt, at EU beskytter retsstatsprincippet. Samtidig mener nederlandske borgere, at der bør tages 
hensyn til de forskellige traditioner og kulturer i Europa. Selv om samarbejde i EU kan have en række fordele, bør 
det give merværdi for alle interessenter. Det gælder også udveksling af sikkerhedsoplysninger. Hvis alt deles med 
alle, bliver samarbejdet hurtigt temmelig ineffektivt. 
 
Der skal sørges for, at alle kan føle sig frie og sikre 
EU skal kun udvides, hvis det skaber merværdi 
Der skal samarbejdes, navnlig om at bekæmpe international kriminalitet og terrorisme 

En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 

De nederlandske borgere øjner mange muligheder for at styrke Europas økonomi. Det er imidlertid ikke altid 
muligt at sammenligne et land med et andet. Navnlig bør skattesystemet være mere retfærdigt og klarere. Og vi, 
dvs. Europa, bør fokusere mere på vores stærke sider som f.eks. kvalitet og mangfoldighed. I den sammenhæng 
kan EU-medlemsstaterne arbejde sammen om at sikre lige muligheder på det europæiske arbejdsmarked. 
 
1. Der skal tages højde for ligheder og forskelle 
2. Europas stærke sider skal udfoldes 
3. Der skal udvikles et retfærdigt og klart skattesystem 
4. Det skal sikres, at ingen lades i stikken 

Europæisk demokrati 

Selv om de nederlandske borgere ikke behøver at vide alt i detaljer om EU, ønsker de alligevel mere 
gennemsigtighed og større indblik. For eksempel kan andre EU-medlemsstaters syn bidrage til at tegne et 
bredere billede. Desuden mener de nederlandske borgere, at EU oftere bør indgå i en dialog med borgerne og i 
givet fald helst løbende. Det er vigtigt ikke blot at tage hensyn til forskellige interesser, men også at sikre, at 
beslutningerne træffes hurtigere end i dag. 
 
1. Der skal gives et bredere perspektiv på Europa 
2. Der skal findes nye og varige metoder til at lytte til borgerne 
3. Der skal være større klarhed og gennemsigtighed i forbindelse med beslutninger 
4. Det skal sikres, at problemer kan løses hurtigere 

Digital omstilling 

Samfundet bliver mere og mere afhængigt af internettet, og techgiganterne bliver stadig mere magtfulde. Dette 
er undertiden en kilde til bekymring for nederlandske borgere. Det vil derfor være nyttigt, hvis EU kunne 
udarbejde europæiske regler og standarder (for privatlivets fred). Samtidig er det vigtigt, at disse regler og 
standarder kan forstås og anvendes af alle. Nederlandske borgere foretrækker at få støtte og information fra 
deres nationale regering på deres eget sprog. 
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1. Der skal sørges for en hurtig, sikker og stabil internetforbindelse overalt 
2. Der skal fastsættes klare regler og standarder for internetvirksomheder 
3. Regler om privatlivets fred skal kombineres med praktisk implementering og forklaring 

Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 

Unge, der studerer i udlandet, kunne lære mere om deres værtsland, end de gør nu. Og lande med et lavere 
vidensniveau bør ikke lade hele deres talentmasse forsvinde til udlandet. For nederlandske borgere er emner 
som f.eks. kultur og uetisk praksis inden for idræt i højere grad en opgave for medlemsstaterne selv. Og de 
lægger stor vægt på, at borgerne kan kommunikere på deres eget lands sprog. Generelt skal enhver i Europa 
frem for alt føle sig fri og kunne være sig selv. 
 
1. Studerende skal tilskyndes på en fornuftig måde til at studere i udlandet 
2. Spørgsmål som kultur og idræt skal primært overlades til medlemsstaterne 
3. Der skal sørges for, at europæerne lærer hinanden bedre at kende og respekterer hinanden mere 
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Indledning 

Mellem den 1. september og medio november havde alle nederlandske borgere gennem borgerdialogen 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – mulighed for at dele deres synspunkter og idéer om Europas 
fremtid. Nederlandene fremlægger de anbefalinger, der kom ud af denne dialog, samt de indsamlede 
synspunkter og idéer for Den Europæiske Union (EU). Denne rapport fokuserer på de første fem temaer. De fire 
andre temaer vil blive behandlet i en opfølgningsrapport i starten af 2022. 

Om "Forestillinger om Europa" 
Den Europæiske Union ønsker at vide, hvad indbyggerne mener om Europa. EU afholder derfor konferencen om 
Europas fremtid. Synspunkter og idéer fra indbyggere i hele EU vil derefter indgå i de fremtidige planer for 
Europa. Som led i denne konference afholder Nederlandene den nationale borgerdialog "Forestillinger om 
Europa". 
 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – blev iværksat den 1. september med en onlineindsamling af 
synspunkter og idéer i form af en spørgeundersøgelse med deltagelse af et repræsentativt panel. For at uddybe 
de indledende resultater af panelundersøgelsen og formulere konkrete anbefalinger afholdt vi temabaserede 
dialoger online. Dialogerne var åbne for alle, der ønskede at deltage. Derefter rejste vi rundt i landet for at tale 
med unge og andre (vanskeligt tilgængelige) grupper. 

Fra skoleelever, erhvervsskoleelever og studerende til landbrugere, migranter og ministeren 
selv. 
I oktober og november blev der gennemført i alt otte temabaserede dialoger online med gennemsnitligt 30 
deltagere på hvert møde. Desuden gennemførte vi én temabaseret dialog online og syv temabaserede dialoger 
fysisk med forskellige grupper af nederlandske borgere. Vi talte f.eks. med det tyrkiske lokalsamfund i Schiedam 
og var gæster hos frivillige fra stiftelsen Piëzo i Zoetermeer. Her var udenrigsminister Ben Knapen også til stede 
efter dialogen. Ministeren drøftede dialogen og holdningerne til Europas fremtid med deltagerne. Endelig holdt 
vi seks møder med forskellige grupper af unge. Vi besøgte f.eks. et gymnasium i Helmond, en erhvervsskole i 
Doetinchem og universitetet i Leiden. 
 

"Jeg siger gerne min mening ligeud ved kaffeautomaten. Derfor syntes jeg, at jeg 
skulle være med i det her." 
Deltager i en temabaseret dialog  

Om denne rapport 
På grundlag af de synspunkter og idéer, vi har samlet gennem de seneste måneder, er der blevet forelagt 
anbefalinger fra nederlandske borgere for Den Europæiske Union. Samtalerne mellem nederlandske borgere gav 
anledning til interessante diskussioner og innovative idéer. Via panelundersøgelsen og den åbne undersøgelse 
blev der også fremsat forslag. En række af disse idéer indgår i denne rapport. Indholdet i denne rapport afspejler 
således Nederlandenes stemme: vores forestilling om Europa. 
 
Ligesom der er forskelle mellem europæiske lande og borgere, er vi i Nederlandene naturligvis ikke altid enige 
med hinanden. Netop disse forskelle er værdifulde, for de er et vigtigt kendetegn ved et demokrati. 
Anbefalingerne tager udgangspunkt i de mest udbredte synspunkter og idéer, som deltagerne i "Forestillinger 
om Europa" har givet udtryk for. Vi beskriver også de bekymringer, tanker og følelser, som måske er mindre 
almindelige, men som vi fandt iøjnefaldende under dialogerne og i onlineundersøgelsen. 
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"Det var skønt at kunne diskutere med fortalere og modstandere i små grupper. 
Helt anderledes end den måde, diskussioner tit foregår på på de sociale medier." 
Deltager i en temabaseret dialog 
 
Der er udpeget ni temaer til konferencen om Europas fremtid. Disse temaer er også centrale i den nederlandske 
borgerdialog "Forestillinger om Europa". I oktober offentliggjorde vi en foreløbig rapport med indledende 
resultater og opfølgende spørgsmål baseret på panelundersøgelsen. I denne anden rapport beskriver vi 
synspunkterne, idéerne og anbefalingerne vedrørende de første fem temaer med henblik på plenarforsamlingen 
i konferencen om Europas fremtid i december. Den næste rapport, der dækker de resterende fire temaer, 
offentliggøres medio januar. 

Foreliggende rapport – december 2021 

Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 
En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 
Europæisk demokrati 
Digital omstilling 
Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 
 
Næste rapport – januar 2022 
Klimaforandringer og miljø 
Migration 
Sundhed 
EU i verden 

Hvad sker der nu? 
På konferencen om Europas fremtid samles idéerne, synspunkterne og anbefalingerne fra alle EU's indbyggere. 
På møderne drøftes ikke kun resultaterne af alle de nationale borgerdialoger, men også resultaterne af andre 
initiativer fra konferencen. Der er f.eks. også EU-borgerpaneler, og alle EU-borgere (herunder nederlandske 
borgere) har adgang til en europæisk digital platform. 
 

"Det er godt, at EU tager dette initiativ. Jeg håber også, at resultaterne rent faktisk 
bliver brugt til noget." 
Deltager i en temabaseret dialog 
 
Konferencen slutter i foråret 2022. Derefter udarbejder Nederlandene en afsluttende rapport om 
borgerdialogen: en sammenfatning af den foreliggende rapport og næste rapport (om de resterende temaer). 
Konferencen vil munde ud i anbefalinger til konferencens formandskab: formændene for Europa-Parlamentet, 
Rådet og Europa-Kommissionen. De har påtaget sig at undersøge, hvordan de kan følge op på anbefalingerne. 
For den nederlandske regering udgør resultaterne også et værdifuldt bidrag til udformningen af den 
nederlandske EU-politik. 
 
Processen indtil foråret 2022 kan sammenfattes som følger: 
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Tidslinje 

 Forestillinger om Europa 

1. 

sept. 
12. okt. 22.-23. okt. 15. nov. 17.-18. dec. 21.-22. jan. 22.-24. apr.   

Indsamling af idéer online      

 Temabaserede dialoger       

  Foreløbige resultater 
(foreløbig rapport) 

 Foreløbig rapport 
om temaerne 
økonomi og 
demokrati 

Foreløbig rapport 
om temaerne 
klima og EU i 
verden 

 "Vores 
forestilling om 
Europa", 
afsluttende 
rapport 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Møde i konferencen  Møde i 
konferencen 

Møde i 
konferencen 

Konferencens 
afslutning 

→ Anbefalinger 
til formændene 
Europa-
Parlamentet 
Europa-
Kommissionen 
Rådet 

    ↑ ↑ ↑   

 Flere synspunkter og idéer om Europas fremtid: 

Borgerdialoger  EU-borgerpaneler Europæisk digital platform (også for 
nederlandske borgere) 

Rapportens opbygning 

Denne rapport fokuserer på fem temaer. For hvert tema beskriver vi følgende: 

Anbefalinger baseret på alle spor i borgerdialogen 

Indtryk af synspunkterne, idéerne og diskussionerne under de temabaserede dialoger og forslag (online og 
fysiske) fra onlineundersøgelsen – i ord og billede. 
 
Sidst i rapporten er der indsat en ansvarsfraskrivelse. 
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Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 

EU overvåger retsstatsprincippet i alle EU-lande og forsøger at dæmme op for ulighed i EU. Det bestræber sig 
også på at beskytte alle europæere mod terrorisme og kriminalitet. For at kunne det indfører EU 
foranstaltninger og regler, og EU-landene arbejder tæt sammen. 
Hvad mener Nederlandene om dette? 
 

Anbefalinger – vores syn på sikkerhed og retsstatsprincippet 
68 % af de nederlandske borgere mener, at sikkerhed og retsstatsprincippet er af stor betydning, og at EU skal 
beskæftige sig med disse spørgsmål. 

1. Der skal sørges for, at alle kan føle sig frie og sikre 

78 % af de nederlandske borgere mener, at det er vigtigt, at EU beskytter retsstatsprincippet og vores 
grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. Vi mener også, at forbrugerbeskyttelse er vigtig: Et stort 
flertal mener, at det er godt, at EU pålægger producenter at forsyne emballage med de samme oplysninger i alle 
lande. Mange nederlandske borgere mener dog, at EU også bør tage hensyn til forskelle i traditioner og 
(forvaltnings)kulturer i Europa. Også fordi det ellers er vanskeligt at samarbejde effektivt. Vi mener navnlig, at 
det er vigtigt, at alle i Europa føler sig frie og sikre. Det omfatter også tag over hovedet, uddannelse og pleje. Og 
viden om, at produkter i europæiske butikker altid er sikre. 

2. EU skal kun udvides, hvis det skaber merværdi 

44 % af de nederlandske borgere mener ikke, at EU bør optage flere lande. 25 % går derimod ind for udvidelse. 
Vi ser, at der allerede er megen diskussion mellem de nuværende medlemsstater. Mange nederlandske borgere 
mener, at vi skal finde en løsning på dette først. Og hvis der optages nye lande, skal de også virkelig være i stand 
til at opfylde vores betingelser. Nu og i fremtiden. Mange nederlandske borgere mener, at udvidelsen også bør 
skabe merværdi for de nuværende medlemsstater. Desuden mener vi, at der også er andre måder, hvorpå lande 
kan samarbejde om sikkerhed og stabilitet. For eksempel er vi undertiden bekymrede over Ruslands indflydelse 
på lande ved EU's østlige grænse. Det er vigtigt, at EU gør noget ved dette. 
 
"Udvidelse må ikke handle om omkostninger og fordele, men om en forestilling om 
stabilitet." 

3. Der skal samarbejdes, navnlig om at bekæmpe international kriminalitet og terrorisme 

68 % af de nederlandske borgere mener, at EU-landenes sikkerhedstjenester skal dele deres informationer med 
hinanden. Men vi mener også, at det er vigtigt for landene at bevare retten til selv at bestemme, hvilke 
informationer de ønsker og ikke ønsker at dele. Hvis alt deles med alle, vil samarbejdet inden længe blive 
temmelig ineffektivt. Og EU er i dag så stort, at vi også fremover skal være kritiske, når vi skal afgøre, hvornår det 
er hensigtsmæssigt eller ej at dele følsomme informationer. Vi ønsker fortsat at kunne stole på, at der værnes 
om vores privatlivs fred. Vi mener, at det navnlig er oplagt at samarbejde om at bekæmpe grov og international 
kriminalitet såsom cyberkriminalitet, narkotikahandel og terrorisme. 
 
"Hvis du kører over for rødt lys i Nederlandene, behøver de ærligt talt ikke at vide det i 
Spanien." 
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Diskussioner og idéer online og fysisk 

"Når du straffer et land, der ikke overholder reglerne, er det de fattigste i landet, der først bliver ramt. Derfor 

mener jeg, at samtale er bedre end straf." 

"Lad os først sørge for stabilitet i den nuværende klub. Og først derefter begynde at tænke på udvidelse." 

"Vi kan også være kritiske over for vores egen retsstat. Den er heller ikke perfekt på alle punkter." 

IDÉ: "Der skal indføres strenge regler om integritet for politikere i hele Europa for at forhindre, at de for let 

påvirkes." 

IDÉ: "Samarbejdet skal øges mellem politiet og retsvæsenet i EU-landene." 

Erhvervsskoleelever i Doetinchem: "Hvis man vil være medlem af EU, skal man også overholde reglerne" 

På Graafschap College i Doetinchem diskuterede ca. 20 sygeplejeelever, hvad de mener er de største fordele ved 
EU: det frie marked, en fælles valuta – euroen – og at man som europæer nemt kan bo og arbejde i andre EU-
lande. "Og EU-landene kan støtte hinanden. Sammen er vi stærkere," sagde en af eleverne. Betydningen af 
regler blev også drøftet. Hvis et land ikke overholder reglerne, er det tit svært at straffe landet hårdt. Ifølge 
eleverne kunne dette gøres lidt lettere. En af dem nævnte også den afskrækkende virkning. "Hvis man indfører 
strenge straffe, kan andre lande også se, hvad der kan ske, hvis man ikke overholder reglerne." 

Indosurinamer i Utrecht: "Der mangler undertiden tillid til retsstatsprincippet" 

Stichting Asha er en indosurinamsk frivillig organisation i Utrecht. Deltagerne i den temabaserede dialog 
drøftede bl.a. betydningen af borgernes rettigheder: retten til tag over hovedet, men også f.eks. retten til ikke at 
blive forskelsbehandlet. De frivillige, der deltog, sagde, at der skal være regler, der beskytter alle europæiske 
borgeres rettigheder. Lige nu ved folk ikke altid, hvad der bestemmes i Nederlandene, og hvad der bestemmes 
på EU-plan. Det gør det undertiden svært at have tillid til det offentlige. Også fordi det hænder, at de offentlige 
myndigheder tager fejl. "Man kunne sige, at det offentlige bør forsvare mig, men nogle gange laver de rod i det, 
som f.eks. børnebidragsskandalen," sagde en af deltagerne. "EU bør sørge for, at reglerne rent faktisk 
overholdes," sagde en anden. 
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En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i den europæiske økonomi. EU ønsker derfor, at EU-landene 
arbejder sammen om genopretningsplaner, så vi kan komme økonomisk stærkere ud af pandemien. På lang sigt 
er det EU's mål at gøre den europæiske økonomi sundere, grønnere og mere digital. Hvad mener Nederlandene 
om dette? 
 

Anbefalinger – vores forestilling om økonomien og beskæftigelsen 

61 % af de nederlandske borgere mener, at økonomien og beskæftigelsen er af stor betydning, og at EU skal 
beskæftige sig med disse spørgsmål. 

1. Der skal tages højde for ligheder og forskelle 

71 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør sørge for, at virksomhederne samarbejder mere for at gøre 
den europæiske økonomi stærkere. Men kun nogle få af dem mener, at virksomhederne skal have flere penge 
fra EU. Vi mener frem for alt, at samarbejdet kunne være mere effektivt. Vi ser nu, at forskellige virksomheder 
investerer i samme nye teknologi, undertiden også med offentlige midler. Hvis vi havde et europæisk syn på 
økonomien, kunne vi bruge pengene mere effektivt. Naturligvis skal der stadig tages hensyn til forskelle mellem 
landene. 
 
"Landbrugssektoren i Nederlandene er så moderne. Den kan ikke altid sammenlignes med 
landbruget i andre lande." 

2. Europas stærke sider skal udfoldes 

De nederlandske borgere mener, at der er mange muligheder for at styrke Europas økonomi, men at der skal 
foretages nogle valg. Derfor mener vi, at EU primært bør fokusere på at udfolde sine stærke sider. Vi mener 
f.eks., at Europa er god på områder som digitalisering, bæredygtighed og infrastruktur. Og måske endnu 
vigtigere: Vi står for kvalitet og mangfoldighed. Netop det, at vi er et mangfoldigt kontinent med forskellige 
synspunkter og idéer, skal vi i langt højere grad udnytte som en økonomisk fordel. På den måde kan Europa skille 
sig ud fra f.eks. den kinesiske økonomi. 

3. Der skal udvikles et retfærdigt og klart skattesystem 

82 % af de nederlandske borgere mener, at EU-landene skal samarbejde for at sikre, at alle virksomheder i EU 
betaler deres rimelige andel af skatterne. Det gælder bl.a. de meget store virksomheder. I dag flytter nogle af 
dem til andre lande, udelukkende fordi de der kan betale mindre i skat. Det bør EU sætte en stopper for, f.eks. 
gennem en minimumssats for alle lande. På den anden side mener vi, at skat er et anliggende for de enkelte 
lande, som hver især har deres egne mål og vilkår. Alt i alt finder vi, at beskatning er et indviklet spørgsmål. 
Netop derfor vil vi gerne have et bedre skattesystem, der er retfærdigt og klart for alle i Europa. 
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"Agurker skal være lige overalt, men skattereglerne kan være forskellige. Er det ikke skørt?" 

4. Det skal sikres, at ingen lades i stikken 

71 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør være med til at skabe øget beskæftigelse. Vi mener, at visse 
grupper fortjener ekstra opmærksomhed, f.eks. unge og mennesker, der ikke er på arbejdsmarkedet. Det kan 
ske gennem tilskud til virksomheder, men også ved i højere grad at støtte arbejdsgivere og arbejdstagere. Vi 
tænker f.eks. på rådgivning eller bare helt praktiske ting. Nogle gange kan denne støtte måske organiseres mere 
effektivt fra EU's side, og nogle gange er det i højere grad op til medlemsstaterne selv. EU-landene bør i sidste 
ende sammen sørge for lige muligheder på det europæiske arbejdsmarked. 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"Der skal skub i automatiseringen i Europa, så de varer, der nu kommer fra Kina, igen bliver fremstillet her." 

"Revolutionen fra bitcoin og andre kryptovalutaer skal tages alvorligt. Folk, der beskæftiger sig med dem, 
affærdiges som skatteunddragere, selv om denne form for blockchainteknologier er fremtiden." 

"Aktionærer er ikke de eneste interessenter i den europæiske økonomi. Uden arbejdstagere kan man ingenting." 

"Europa skal gøre mere for mennesker med handicap. I øjeblikket er det alt for vanskeligt for dem at komme på 
den rette hylde." 

"Mange europæiske regler er indviklede og ændrer sig hele tiden. Det gør det svært for virksomhederne at 
innovere." 

"I forbindelse med byggearbejde i min virksomhed ville min lokale entreprenør have kunnet gå i gang med 
arbejdet langt tidligere. Men jeg var nødt til først at sende opgaven i europæisk udbud. Hvor er det surt." 

Deltagere i onlinedialogen: "Fælles overvejelser over store virksomheder" 

Under en af de temabaserede dialoger online blev store virksomheders voksende magt diskuteret. Nogle 
deltagere så gerne, at EU går hårdere til værks på dette område – fordi virksomhederne i visse tilfælde har store 
overskud, men kun betaler uhyre lidt i skat i kraft af snedige skattekonstruktioner. Andre deltagere pegede på 
det "større billede": Disse virksomheder skaber mange arbejdspladser og er gode for nationaløkonomien. "Man 
bør ikke jage dem væk," sagde en. En anden fandt det i hvert fald vigtigt, at EU-landene gør sig overvejelser om 
det i fællesskab. "Store virksomheder er i stand til at spille lande ud mod hinanden. Derfor skal vi på som EU i 
højere grad gøre fælles front." 

Naturinklusive landbrugere: "Fastsæt mål i stedet for grænser" 

BoerenNatuur er en sammenslutning af landbrugsfællesskaber. En lille gruppe medlemmer havde bl.a. en 
diskussion om EU's regler for landbrugere. På den ene side mener de, at EU fører meget godt med sig, f.eks. at 
man let kan eksportere til andre lande. På den anden side mener de, at politikken tit kunne være klarere. "Men 
vi er i stigende grad mere og mere enige," sagde en. Især er der stadig plads til forbedringer af procedurerne: De 
er tit stadig meget bureaukratiske og tidskrævende. En af deltagerne fandt, at reglerne frem for alt ikke må være 
for detaljerede. "Fastsæt hellere klare mål som f.eks. rent vand. Så kan vi selv bestemme, hvor brede sluserne 
skal være." 
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Europæisk demokrati 
EU opfordrer europæerne til at stemme og ønsker også at inddrage borgerne i EU's beslutningstagning og politik 
uden for valgperioden. EU tager også initiativer for at styrke demokratiet, f.eks. en handlingsplan, der fokuserer 
på frie og retfærdige valg og en fri presse. Hvad mener Nederlandene om dette? 
 

Anbefalinger – vores forestilling om europæisk demokrati 
60 % af de nederlandske borgere mener, at europæisk demokrati er et vigtigt tema, og at EU har en rolle at spille. 

1. Europa skal gøres mere synlig 

Nederlandske borgere bemærker, at når medierne dækker Europa, er det tit, fordi der er en krise. Vi hører 
sjældent om de daglige beslutninger. Som borgere behøver vi ikke at vide alt, men hvis vi skal danne os en 
fornuftig mening, er det en fordel at have et klarere helhedsbillede. Det ville f.eks. være interessant oftere at 
høre andre landes syn på EU. Medier og undervisning kan spille en vigtig rolle i den forbindelse. Men medierne 
bør stadig kunne træffe deres egne valg, for nederlandske borgere sætter pressefrihed meget højt i vores 
demokrati. 
 

"Vi hører tit kun om EU, når der er en krise. Det giver en negativ opfattelse af Europa." 

2. Der skal findes nye og vedvarende metoder til at lytte til borgerne 

51 % af de nederlandske borgere mener, at EU ikke ved nok om, hvad der rører sig i samfundet. For at gøre dette 
bedre bør EU oftere indgå i en dialog med borgerne og helst løbende. Derfor mener mange nederlandske 
borgere også, at konferencen om Europas fremtid er et godt initiativ. Folkeafstemninger kan også være et 
værdifuldt redskab, men det ser nederlandske borgere forskelligt på. Nogle temaer kan også kræve, at man har 
specialviden. Kommunikation med borgerne må i hvert fald aldrig være noget, man bare skal sætte flueben ved. 
Det er vigtigt for os, at vi bliver taget alvorligt. 

3. Der skal være større klarhed og gennemsigtighed i forbindelse med beslutninger 

Nederlandske borgere finder undertiden Europa meget indviklet. Folk har ikke samme baggrundsviden. Det skal 
EU i højere grad tage højde for. Vi ønsker, at EU bliver mere gennemsigtigt, og at det bliver lettere at følge 
udviklingen. Den nederlandske regering skal også spille en rolle i den forbindelse. Mange nederlandske borgere 
er interesserede i europæiske beslutninger, men mener, at det er for svært at finde de officielle kanaler, eller at 
de er for indviklede. Desuden har alle forskellige interesser og behov. Derfor bør man også kunne vælge, hvilke 
temaer man vil vide mere om. Unge er ofte interesserede i Europa, men ser f.eks. ikke meget om det på deres 
sociale medier. 
 
"Da jeg var på ferie i Ungarn, så jeg et stort skilt ved en nyplantet skov: "Muliggjort takket 
være EU." Jeg er skeptisk over for EU, men blev faktisk lidt stolt i det øjeblik." 
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4. Problemer skal løses hurtigere 

Nederlandske borgere synes, at det er meget svært at forstå, hvordan det europæiske demokrati fungerer, men 
beslutningstagningen i EU forekommer ofte meget langsom. Ved valget til Europa-Parlamentet ser vi for det 
meste alliancer mellem nationale partier. Måske er der andre måder at håndtere europæiske interesser på? 
Omkring en tredjedel af de nederlandske borgere mener, at det bør være muligt at stemme på udenlandske 
kandidater ved valget til Europa-Parlamentet. Næsten lige så mange nederlandske borgere har den modsatte 
opfattelse. Det vigtigste er, at der tages tilstrækkeligt hensyn til forskellige interesser. Og samtidig at 
problemerne bliver løst hurtigere end i dag. 
 
"Ved valg vil jeg gerne kunne identificere mig med nogen og vide, hvad de står for. Det 
behøver ikke at være en landsmand." 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"Afskaf landenes vetoret. Flertallet bestemmer." 

"Der skal oprettes borgerfokusgrupper til vigtige beslutninger, måske endda på et (halv-)tvunget grundlag 
ligesom juryer i USA." 

"Der skal sørges for, at EU-politikere og -embedsmænd regelmæssigt er i kontakt med "græsrødderne" og ikke 
kun lever i Bruxelles-boblen." 

IDÉ: "Egentlig bør alle nyhedsudsendelser afsætte et par minutter til EU-spørgsmål. Eller hvad med at lancere et 
dagligt eller ugentligt nyhedsprogram om Europa?" 

IDÉ: "Måske burde europæiske politikere oftere deltage i TV-shows." 

"Som ung læser jeg næsten aldrig noget om Europa. Jeg er interesseret i emnet, men har ikke lyst til at bruge for 
meget tid på det." 

Unge fra "Coalitie-Y" i Utrecht: Debat om afholdelse af folkeafstemninger 

Medlemmer af Coalitie-Y – en sammenslutning af forskellige ungdomsorganisationer – havde en livlig debat om 
brugen af folkeafstemninger. Modstanderne fremhævede faren for primitive ja- eller nej-spørgsmål, da emnerne 
tit er meget mere indviklede. En af deltagerne sagde: "Vi kan stemme på EU og opstille som kandidater. Med 
folkeafstemninger udvander man disse muligheder." Tilhængerne af folkeafstemninger sagde, at det er godt at 
vide, hvad borgerne mener i en sag, fordi det kan være med til at give en rettesnor. Folkeafstemninger kan også 
bidrage til almindelig oplysning om EU – hvilke forslag der er på dagsordenen, og hvilke valg der skal træffes. 

Frivillige fra civilsamfundet: "Landene skal forstå hinanden bedre." 

Stiftelsen Piëzo i Zoetermeer består af frivillige, der på forskellig vis arbejder med samfundsdeltagelse. 
Deltagerne i den temabaserede dialog var bekymrede over den voksende splittelse i Europa. Det gælder f.eks. 
landenes syn på LGBTIQ-miljøet. Når landene ikke forstår hinandens standpunkter, er det svært at samarbejde. 
"Derfor skal man lære hinanden bedre at kende," sagde en deltager. "Vi ved slet ikke i dag, hvordan folk tænker i 
andre lande. Vi forstår ikke hinandens kultur og baggrund tilstrækkeligt. Det er nødvendigt for at kunne træffe 
gode beslutninger i fællesskab." 
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Digital omstilling 
I onlinemiljøet stilles der stadig højere krav til internetforbindelser, sikkerhed og privatlivets fred. EU føler sig 
ansvarligt på dette område og er fast besluttet på at sikre, at ingen lades i stikken i det digitale samfund. EU 
investerer også i digitale løsninger på samfundsmæssige problemstillinger. Hvad mener Nederlandene om dette? 

 
Anbefalinger – vores forestilling om onlinemiljøet 
45 % af de nederlandske borgere mener, at onlinemiljøet er et vigtigt tema, og at EU skal beskæftige sig med det. 

1. Der skal sørges for en hurtig, sikker og stabil internetforbindelse overalt  

61 % af de nederlandske borgere mener, at EU skal sikre, at alle i Europa har adgang til hurtigt og stabilt internet. 
Vi mærker, at internettet spiller en stadig større rolle i vores liv. Vores børn vokser op med digital undervisning. 
Også kommunikation foregår i stigende grad via internet, både nationalt og internationalt. Den store 
afhængighed af internettet vækker undertiden bekymring. Derfor mener mange nederlandske borgere også, at 
EU bør investere på dette område, forudsat at investeringen sker på en effektiv måde. Beskyttelse mod 
onlinekriminalitet er efter vores opfattelse det vigtigste spørgsmål, der skal løses på europæisk plan. Der bør dog 
også fokuseres på bekæmpelse af internetkriminalitet på nationalt plan. 
 

"Hvis jeg forestiller mig et cyberangreb på vores dæmninger, føler jeg mig meget sårbar." 

2. Der skal fastsættes klare regler og standarder for internetvirksomheder 

75 % af de nederlandske borgere mener, at EU skal sørge for, at køb på internettet er lige sikre i alle EU-lande. Vi 
køber næsten alle mere og mere i udlandet og deler i den forbindelse følsomme oplysninger. Det føles 
sommetider usikkert. Det er svært at vide, hvilke websteder man kan have tillid til. Det vil være godt, hvis EU 
udarbejder europæiske regler og standarder for beskyttelse af privatlivets fred, som alle kan forstå. Vi er også tit 
bekymrede over den magt, som store internetvirksomheder har. Vi mener, at vi selv har et vist ansvar for at 
omgås med vores data på en fornuftig måde, men vi mener samtidig, at EU kan spille en rolle på dette område. 
EU-landene skal sammen sørge for, at selskaber som Google og Facebook ikke får for meget magt. 
 

"Der er ikke meget, vi som lille land kan stille op mod en global aktør som Facebook." 

3. Regler om privatlivets fred skal kombineres med praktisk implementering og forklaring 

Med vedtagelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) ved de nederlandske borgere, at alle 
lande skal overholde de samme love og forskrifter om beskyttelse af privatlivets fred. Vi er glade for, at vi kan 
sætte vores lid til denne lovgivning, for privatlivets fred er vigtigt for os. Nogle nederlandske borgere mener dog, 
at reglerne om privatlivets fred til tider er overdrevne eller ulogiske. Desuden kan lovgivningen medføre et stort 
arbejde for arbejdsgiverne. Vi mener derfor også, at der skal være mere fokus på den praktiske gennemførelse af 
lovgivningen om privatlivets fred: mere støtte og vejledning til både borgere og virksomheder. Her mener vi, at 
især medlemsstaterne bør spille en rolle. Problemer eller spørgsmål i forbindelse med privatlivets fred vil vi helst 
indberette til vores nationale myndigheder og på vores eget sprog. 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

IDÉ: "Der skal fastsættes strengere krav til programmører og virksomheder, og usikre programmeringssprog skal 
forbydes." 
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"Der skal stilles gratis europæisk antivirussoftware til rådighed, så der skabes en europæisk firewall." 

"Når jeg passerer grænsen til Tyskland, har min mobil pludselig ingen dækning. Det kan da ikke være rigtigt, at 
det stadig skal være sådan?" 

"Med vores iPhones kan vi spores hvor som helst. Det er vi også selv skyld i." 

"Det er ikke praktisk, hvis man skal udfylde forskellige typer formularer om privatlivets fred i hvert land." 

IDÉ: "Der skal oprettes et europæisk internetpoliti. Det er klart en opgave for EU." 

Deltagere i onlinedialogen: "God internetadgang overalt er også i vores egen interesse" 

Under en af de temabaserede onlinedialoger opstod der en interessant diskussion om EU's rolle i onlinemiljøet. 
Alle deltagerne var enige om, at det er godt og vigtigt, at man kan regne med en god internetforbindelse i hele 
Europa. Men er det et anliggende for EU? Flere deltagere mente, at dette primært er en opgave for de enkelte 
medlemsstater. En anden deltager påpegede, at et godt og stabilt internet i udlandet også er til gavn for 
Nederlandene: "Vi tjener milliarder i samhandelen med andre EU-lande. Derfor har vi selv en interesse i, at 
tingene fungerer godt i disse lande." 

Skoleelever i Helmond: "Samme regler og straffe for internetkriminelle" 

På Dr. Knippenbergcollege i Helmond drøftede 15- og 16-årige skoleelever problemet med internetkriminalitet. 
De hører jævnligt om det i nyhederne. F.eks. at der har været et brud på datasikkerheden i en virksomhed, eller 
at et land som Rusland eller Kina forsøger at stjæle data. Da internetkriminelle tit arbejder på tværs af 
grænserne, finder de det logisk, at de europæiske lande samarbejder. De mener, at der derfor skal fastsættes 
regler, men også straffe. "Hvis hackere fra Rusland forsøger at bryde ind hos os, skal EU slå hårdt ned på det." 
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Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 

EU-landene er selv ansvarlige for områderne uddannelse, kultur, ungdom og idræt. EU kan og vil også gerne yde 
støtte i den forbindelse, f.eks. ved at fremme uddannelse af høj kvalitet og flersprogethed, beskytte kulturarven 
og støtte kultur- og idrætssektorerne. Hvad mener Nederlandene om dette? 
 
Anbefalinger – vores forestilling om uddannelse, kultur, ungdom og idræt 
45 % af de nederlandske borgere mener, at uddannelse er et vigtigt emne, og at EU skal beskæftige sig med det. For 
unge, kultur og idræt er tallene hhv. 39 %, 23 % og 19 %. 

1. Studerende skal tilskyndes til at studere i udlandet, men det skal gøres fornuftigt 

Mange nederlandske borgere mener, at det har en positiv indvirkning på unge at studere i udlandet. Det 
bidrager til personlig udvikling. Desuden kan studieophold i udlandet hjælpe europæerne til bedre at forstå 
hinanden. Det kan også bidrage til bedre integration. Mange nederlandske borgere mener derfor, at det er godt, 
at der findes et Erasmusprogram, der tilskynder til studieophold i udlandet. Men vi mener også, at det er godt, at 
EU fortsat holder et kritisk øje med det. I praksis er der f.eks. en tendens til, at internationale studerende finder 
sammen og ikke altid lærer ret meget om det land, de befinder sig i. EU er også nødt til at forhindre, at lande 
med et lavere vidensniveau mister sin talentmasse, fordi alle de bedste talenter tager til udlandet for at studere. 
 
"Der bør også udvikles udvekslingsprogrammer på erhvervsskoleniveau." 

2. Spørgsmål som kultur og idræt skal først og fremmest overlades til medlemsstaterne  

58 % af de nederlandske borgere mener, at EU skal beskytte Europas kulturarv bedre. Her tænker vi f.eks. på 
templerne i Grækenland. På den anden side mener vi, at lokal kultur først og fremmest er landenes eget ansvar. 
Det samme gælder f.eks. problemer inden for idræt. Vi mener, at det er et vigtigt emne, men ikke en 
kerneopgave for EU. Europa er simpelt hen nødt til at prioritere, og der er også brug for mange penge til andre 
ting. Fra tid til anden kan vi godt yde et finansielt bidrag, men der er også andre måder at samarbejde på, f.eks. 
ved at dele viden og idéer. 
 
"Beskyttelse af kulturen er et anliggende for landene selv. Men hvis verdensarven sygner 
hen, mener jeg helt sikkert, at EU skal gribe ind." 

3. Der skal sørges for, at europæerne lærer hinanden bedre at kende og respekterer hinanden mere 

Nederlandske borgere kan godt lide, at andre europæere er gode til at tale engelsk. Det er praktisk, når vi er i 
udlandet. Og hvis vi f.eks. vil kommunikere med vandrende arbejdstagere i Nederlandene. Samtidig mener 
mange nederlandske borgere, at det er meget vigtigt, at vi fortsat taler og værdsætter vores eget sprog. 
Tilsvarende vil vi også have respekt for andre forskelle i Europa. Hvad enten det handler om kultur, uddannelse 
eller idræt, skal enhver føle sig fri og kunne være sig selv. Forskelle kan undertiden være en kilde til konflikt, men 
er også netop det, der gør Europa til et rigt kontinent. Mange nederlandske borgere mener derfor også, at 
landene skal have tid til at vænne sig til hinandens skikke og idéer. 
 
"Jeg ser EU som en gruppe venner. Vi respekterer vores forskelle, og jeg kan tilkalde hjælp, 
hvis jeg har brug for det." 
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Diskussioner og idéer online og fysisk 

IDÉ: "Indfør ud over de lokale læseplaner en fælles europæisk læseplan på alle uddannelsesniveauer." 

IDÉ: "Ud over en kulturhovedstad bør der også udpeges en uddannelses-, ungdoms- og idrætshovedstad (eller -
land) hvert år." 

"Det, der forbinder os i EU, er netop, at vi alle har vores eget lands kultur. Og at vi derfor ikke kan rubriceres 
inden for en enkelt kultur." 

"I stedet for at fremhæve de negative ting bør vi forsøge at fremme idræt mere." 

"Jeg er integreret her, jeg betaler skat, men jeg er og bliver latinamerikaner. Jeg værner om mit sprog, min musik 
og min mad. Det er ikke anliggender for Europa." 

"Der tales for meget om økonomi i Europa. Og for lidt om velfærd." 

Studerende ved universitetet i Leiden: "Sprog er vigtigt, men skal forblive valgfrit" 

Historiestuderende på universitetet i Leiden havde en diskussion. De mener, at det er vigtigt, at man taler mere 
end ét sprog. For dem er kendskab til flere sprog fantastisk for ens personlige udvikling og godt for handelen og 
de politiske forbindelser i EU. Men de mener frem for alt, at sprog skal være et tilbud i skolen og ikke må gøres 
obligatorisk. De studerende mener desuden, at et andetsprog ikke nødvendigvis behøver at være et europæisk 
sprog. "Hvis man bor i Østeuropa og vælger at lære russisk, så er man i sin gode ret til det," sagde en af 
deltagerne. 

Det tyrkiske lokalsamfund i Schiedam: "Giv alle unge en ærlig chance for et arbejde" 

I Stichting Hakder i Schiedam udtalte det tyrkiske lokalsamfund sig bl.a. om betydningen af, at alle får en ærlig 
chance for et arbejde. Alle tilstedeværende var enige om, at EU bør kræve, at virksomheder tilbyder unge med få 
muligheder en praktikplads eller et job. De fortalte, at især unge migranter har svært ved at finde praktikpladser 
og job. "Nogle gange tør de ikke engang gå til lægen, fordi de frygter, at de selv skal betale for det. For slet ikke 
at tale om at søge en praktikplads eller et job," sagde en af deltagerne. "Det skal virksomhederne være mere 
opmærksomme på, og EU kan tilskynde hertil." 
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Erklæring om ansvarsfraskrivelse 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – består af forskellige indbyrdes forbundne former for dialog, der 
samler nederlandske borgeres synspunkter og idéer om Europas fremtid og EU. I dette afsnit redegøres der for, 
hvordan de indbyrdes forbundne dialogformer overholder de retningslinjer, der gælder for nationale 
borgerpaneler inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid. 
 
De indbyrdes forbundne dialogformer: opbygning  

Følgende former for dialog er anvendt: 
1. Panelundersøgelse 

Undersøgelse af et repræsentativt udsnit af den nederlandske befolkning. 
2. Indgående temabaserede dialoger online 

Dialoger, hvor resultaterne fra den første foreløbige rapport "Onze kijk op Europa; eerste inzichten en 
vervolgvragen (8 oktober 2021)" (Vores forestilling om Europa: foreløbige resultater og opfølgende 
spørgsmål (8. oktober 2021)) uddybes sammen med en gruppe nederlandske borgere. 

3. Dialoger med specifikke grupper 
Møder med nederlandske personer, som ikke er vant til at deltage i (online) undersøgelser og paneler. 

4. Dialoger med unge 
Møder, hvor der sættes fokus på de europæiske temaer, som optager unge mest. 

5. Åben undersøgelse online: spørgeskema og "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til fremtiden") 
Spørgeskemaet til panelundersøgelsen kunne også udfyldes af alle nederlandske borgere, herunder dem, der 
bor i udlandet. Dette spørgeskema var åbent fra den 1. september 2021 til den 14. november 2021. Desuden 
havde alle nederlandske borgere i samme periode mulighed for at deltage via "Swipen naar de toekomst", et 
onlineværktøj med 20 påstande. 

 
1. Panelundersøgelse 

Den nederlandske borgerdialog "Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – blev iværksat den 1. september 
2021 med en panelundersøgelse. I denne erklæring om ansvarsfraskrivelse beskriver vi kort opbygningen og 
gennemførelsen af panelundersøgelsen. 

Mål og målpopulation 
Forestillinger om Europa – Kijk op Europa – blev indledt med et onlinespørgeskema for at afklare, hvad 
nederlandske borgere mener om Europas fremtid. Spørgeskemaet blev forelagt for et repræsentativt panel og 
derefter gjort tilgængeligt for alle nederlandske borgere (også dem, der bor i udlandet). Derefter kunne alle 
deltage via "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til fremtiden"), et onlineværktøj med 20 påstande. Resultaterne 
af panelundersøgelsen gav input til de forskellige temabaserede dialoger i kølvandet på borgerdialogen 
"Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa). 
 
Panelundersøgelsens målpopulation er alle nederlandske borgere på 18 år eller derover, som på det tidspunkt, 
hvor feltarbejdet blev indledt, var registreret i det kommunale personregister (BRP) som personer med fast 
bopæl. Ifølge Nederlandenes statistiske myndighed (CBS) omfattede denne målpopulation 14 190 874 personer 
pr. 1. januar 2021. Den nedre grænse på 18 år følger valgretsalderen. Vi betegner dette som 
panelundersøgelsens population. 
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Feltarbejde 
For at opnå et statistisk billede af "nederlandske borgere" er der gjort brug af et landsdækkende panel med over 
100 000 medlemmer (ISO-certificeret, Research Keurmerk groep, Nederlandse Marktonderzoek Associatie). 
Disse medlemmer har alle tilmeldt sig undersøgelsespanelet, så de regelmæssigt kan tilkendegive deres mening 
om en række temaer. Ud over deres personlige motivation for at deltage modtager de et vederlag for at udfylde 
spørgeskemaerne. Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at respondenter, der modtager et vederlag for at 
udfylde et spørgeskema, ikke giver signifikant anderledes svar (kilde: Does use of survey incentives degrade data 
quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Feltarbejdet startede den 11. august 2021 og sluttede den 19. september 2021. Ved gennemførelsen er der gjort 
brug af en enkelt dataindsamlingsmetode, nemlig internetsøgning. Medlemmerne af undersøgelsespanelet har 
modtaget en e-mail med et personligt link til onlinespørgeskemaet. Efter to uger har paneldeltagerne modtaget 
en påmindelse. Invitationerne til at deltage udsendes i serier og i stratificeret form (under behørig hensyntagen 
til ligelig fordeling blandt delpopulationer), indtil det krævede antal respondenter er nået. 

Stikprøveudtagning og spredning 

Undersøgelsens udgangspunkt er, at mindst 3 600 respondenter skal deltage af hensyn til en god statistisk 
pålidelighed. Dette tal muliggør også en god spredning mellem befolkningens forskellige 
baggrundskarakteristika. Der findes ikke kun en slags nederlandske borgere. Derfor er der på forhånd sørget for, 
at stikprøven har en god spredning over en række karakteristika. Nederlandene er et forholdsvis lille land, men 
synspunkter kan variere fra region til region. En persons holdning til den relative betydning, som vedkommende 
tillægger et tema, kan (også) bestemmes af, hvor vedkommende bor. Folk, der bor i landdistrikter, kan f.eks. se 
anderledes på et tema som sikkerhed end folk, der bor i byområder. Desuden viser undersøgelser fra Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP), at personer med en højere uddannelse oftere er EU-tilhængere end personer med 
en lavere uddannelse, og at unge oftere går ind for EU end ældre (kilde: "Wat willen Nederlanders van de 
Europese Unie?" (Hvad ønsker nederlandske borgere sig af Den Europæiske Union? Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Haag, 2019). 
 
Derfor tildelte vi på forhånd kvoter for følgende tre karakteristika for at sikre, at stikprøven har en repræsentativ 
spredning: 1) region (efter COROP-områder), 2) alder og 3) uddannelsesniveau. [note: COROP-områder er en 
opdeling af Nederlandene til statistiske formål.] Desuden afspejler stikprøvens spredning følgende 
baggrundskarakteristika: køn, oprindelse, daglige gøremål og politisk præference. 
 
COROP-områderne er udviklet efter princippet om knudepunkter ("kerne", der leverer ydelser, eller som har en 
regional funktion) på grundlag af pendlerstrømme. Princippet om knudepunkter er fraveget visse steder til 
fordel for provinsgrænserne. Efter en nyinddeling af kommunerne, hvorved COROP-grænserne overskrides, er 
inddelingen blevet justeret (kilde: CBS). Inden for COROP-regionerne sørger vi for en god spredning i 
aldersgrupper med følgende inddeling: 18-34 år, 35-54 år, 55-75 år og over 75 år. 
 
Endelig har vi sørget for en repræsentativ spredning over alle uddannelsesniveauer. I stikprøven stemmer 
respondenternes fordeling overens med den nationale fordeling af det højeste uddannelsesniveau, der er som 
følger: 
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Højeste uddannelsesniveau  

Lavt: grundskoleuddannelse, forberedende erhvervsuddannelse på mellemniveau 
(VMBO), sekundæruddannelse på højere niveau (HAVO) eller 
gymnasieskoleuddannelse (VWO) (år 1-3), erhvervsuddannelse på mellemniveau 
(MBO) (år 1) 

32,1 % 

Middel: sekundæruddannelse på højere niveau (HAVO) eller gymnasieuddannelse 
(VWO) (år 4-6), erhvervsuddannelse på mellemniveau (MBO) (år 2-4) 

44,6 % 

Højt: videregående erhvervs- eller universitetsuddannelse 22,9 % 

Ukendt  0,4 % 

Svar 
I alt deltog 4 086 respondenter i panelundersøgelsen. Målet om 3 600 udfyldte spørgeskemaer er dermed 
opfyldt. 
 
Svar efter COROP-område og aldersgruppe 18-34 år 35-54 år 55-75 år over 75 år 

Norddrenthe 11 14 17 5 

Sydøstdrenthe 10 12 14 4 

Sydvestdrenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Nordfriesland 20 22 25 8 

Sydøstfriesland 12 13 14 3 

Sydvestfriesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Sydvestgelderland 16 18 20 5 

Delfzijl og omegn 2 4 5 1 

Østgroningen 7 10 12 3 

Øvrige Groningen 36 26 28 8 

Mellemlimburg 13 17 21 7 

Nordlimburg 17 20 23 7 
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Sydlimburg 38 40 52 17 

Mellem-Nordbrabant 34 35 35 11 

Nordøst-Nordbrabant 41 43 51 14 

Vest-Nordbrabant 40 47 49 15 

Sydøst-Nordbrabant 55 56 58 18 

Haarlem storbyområde 13 18 18 7 

Alkmaar og omegn 14 19 19 6 

Storamsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi en Vechtstreek 13 21 19 7 

Ijmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Nordoverijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Sydvestoverijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Øvrige Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Leiden en Bollenstreek storbyområde 30 31 31 10 

Haag storbyområde 63 70 57 18 

Delft en Westland 19 15 15 4 

Storrijnmond 103 107 99 31 

Øst-Sydholland 22 24 25 8 

Sydøst-Sydholland 24 26 26 9 
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Svar efter uddannelsesniveau   

Lavt 1 382 34 % 

Middel 1 747 43 % 

Højt 915 22 % 

Ukendt  42 1 % 

Pålidelighed og repræsentativitet 

Med 4 086 respondenter er det muligt at foretage observationer af populationen med et pålidelighedsniveau på 
95 % og en fejlmargen på 1,53 %. Resultaternes pålidelighedsniveau og fejlmargen afhænger af stikprøvens 
størrelse. Jo større stikprøven er, desto mere pålideligt og/eller nøjagtigt kan resultaterne generaliseres til 
populationen. 
 
Pålidelighedsniveauet defineres som 1 (100 %) minus signifikansniveauet. Det gængse signifikansniveau er på 
5 %. Så er der tale om et pålidelighedsniveau på 95 %. Det vil sige, at resultaterne, hvis undersøgelsen gentages 
på samme måde og på samme betingelser, vil give det samme billede i 95 % af tilfældene. 
Nøjagtigheden (udtrykt som fejlmargen) angiver det værdiinterval, inden for hvilket den faktiske værdi i 
populationen ligger. Med andre ord: Hvor meget afviger resultaterne fra stikprøven maksimalt fra de resultater, 
man ville opnå, hvis hele populationen svarede? En fejlmargen på 1,53 % betyder, at den faktiske værdi i den 
samlede population maksimalt kan være 1,53 % højere eller lavere end værdien i stikprøven. Konkret betyder 
det, at hvis et undersøgelsesresultat fra stikprøven viser, at 50 % af respondenterne finder et bestemt tema 
vigtigt, er den faktiske procentdel maksimalt 1,53 % højere eller 1,53 % lavere end 50 %, dvs. mellem 48,47 % og 
51,53 %. En fejlmargen på maksimalt 5 % er almindelig og alment accepteret i (statistiske) kvantitative 
undersøgelser. 
 
Ud over pålideligheden er stikprøvens repræsentativitet vigtig. Da invitationerne til at deltage i undersøgelsen 
udsendes i serier og i stratificeret form, er resultaterne repræsentative med hensyn til COROP-områder og 
aldersgrupper i hvert COROP-område. Svarene er også repræsentative med hensyn til den nationale fordeling af 
det højeste uddannelsesniveau. 

Andre baggrundskarakteristika 

Der er stillet en række ekstra baggrundsspørgsmål til respondenterne i panelundersøgelsen. Spørgsmålene 
vedrører køn, holdning til EU, oprindelse, daglige gøremål, og hvilket politisk parti man ville stemme på, hvis der 
var valg nu. 
 
49 % af respondenterne er mænd, 50 % er kvinder, og 1 % foretrækker ikke at besvare dette spørgsmål. 
 
51 % af respondenterne mener, at det er godt, at Nederlandene er medlem af EU, 13 % mener, at det er dårligt, 
og 36 % er neutrale eller har ingen mening. 
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95 % af respondenterne er født i Nederlandene. For 89 % af respondenterne er begge forældre født i 
Nederlandene. For 5 % er begge forældre født i udlandet. 

Respondenternes aktuelle politiske præference 

Parti % 

Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VVD) 14 % 

Partiet for Frihed og Fremskridt (PVV) 13 % 

Det Socialistiske Parti (SP) 8 % 

66-Demokraterne (D 66) 6 % 

Den Kristelig-Demokratiske Union (CDA) 6 % 

Arbejderpartiet (PvdA) 6 % 

Partij voor de Dieren 4 % 

Det Grønne Venstreparti 4 % 

ChristenUnie 3 % 

JA21 3 % 

BoerBurgerBeweging (BBB) 2 % 

Forum voor Democratie (FvD) 2 % 

Det Reformerte Politiske Parti (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK 1 % 

Groep Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Fractie Den Haan 0 % 

Andre 2 % 

Blank stemme 3 % 

Foretrækker ikke at svare 13 % 
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Stemmer ikke 5 % 

Hvad er dit væsentligste daglige gøremål i øjeblikket? 

Beskæftigelse % 

Elev/studerende 6 % 

Deltidsansat 16 % 

Fuldtidsansat 31 % 

Selvstændig 3 % 

Hjemmegående 5 % 

Jobsøgende 2 % 

Frivillig 2 % 

Uarbejdsdygtig 6 % 

Pensionist 27 % 

Andet 1 % 

Foretrækker ikke at svare 1 % 

 

Spørgeskema 
Spørgeskemaet og denne rapport er på bestilling af Udenrigsministeriet udarbejdet af en uafhængig ekstern 
organisation. Spørgeskemaet er opbygget i moduler og består af følgende afsnit, der svarer til temaerne for 
konferencen om Europas fremtid: 
vigtige temaer og Europas rolle 
klimaforandringer og miljø 
sundhed 
økonomi og beskæftigelse 
EU's rolle i verden 
sikkerhed og retsstatsprincippet 
onlinemiljøet 
europæisk demokrati 
migration og flygtninge 
uddannelse, kultur, ungdom og idræt 
 
Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet er der lagt stor vægt på spørgsmålenes kvalitet, pålidelighed og relevans. 
Der er således tilstræbt en neutral, ikkeledende formulering af spørgsmål, påstande og valgmuligheder. Dernæst 
er spørgsmålene gennemgået for at sikre, at de er affattet i et forståeligt sprog (B1-niveau). 
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Spørgeskemaet er testet ved en kvalitativ undersøgelse ansigt til ansigt med testrespondenter, der tilhører 
målgruppen. På den måde er det undersøgt, hvordan spørgsmålene opfattes af forskellige typer respondenter. 
Hvis et spørgsmål kognitivt har vist sig for vanskeligt (for komplekst), er det blevet justeret. 

Analysemetoder 

I denne undersøgelse er der blevet brugt to analysemetoder: 

Univariat analyse 

Ved en univariat analyse bruges deskriptiv statistik til at beskrive variablerne i en undersøgelse. I denne 
undersøgelse er der brugt hyppighed og gennemsnit. 

Bivariat analyse 

Ved bivariate analyser observeres forholdet mellem to variabler, i dette tilfælde forholdet mellem betydningen 
af de forskellige temaer, og hvorvidt EU skal beskæftige sig med dem eller ej, samt 
baggrundskarakteristikummet alder. Signifikansprøver er brugt til at undersøge, om forskellige aldersgrupper 
tillægger et givet tema en anden betydning og har forskellig holdning til, om disse temaer er anliggender, som 
EU bør beskæftige sig med. 

Rapportering og fuldstændighed 

Denne rapport indeholder en (visuel) gengivelse af resultaterne af alle spørgsmål, der stilles til respondenterne i 
undersøgelsespanelet. Ved nogle spørgsmål har respondenterne mulighed for at give "åbne" svar (dvs. svar, der 
ikke på forhånd er kategoriseret). De åbne svar er derefter kategoriseret og indarbejdet i rapporten. De idéer, 
som respondenterne har anført i de frie kommentarfelter, bruges som input til de forskellige temabaserede 
dialoger i kølvandet på borgerdialogen "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa). 
 
2. Indgående temabaserede dialoger online 
De centrale temaer på konferencen om Europas fremtid er blevet drøftet mere indgående i otte temabaserede 
dialoger online. Formålet med disse dialoger var at finde ud af, hvorfor folk mener det, de gør, og hvilke motiver 
og følelser der ligger bag. Hvilke bekymringer har folk, og hvilke muligheder ser de? Under dialogmøderne havde 
deltagerne også mulighed for at komme med forslag og idéer om temaerne. De kunne også rejse temaer, der 
ikke indgår i konferencen, men som er vigtige for dem. 
 
De temabaserede dialoger fandt sted den 12. og 14. oktober og den 9. og 11. november. I oktober blev der 
tilrettelagt fire temabaserede dialoger online om temaerne i klyngen "Økonomi og demokrati". I november blev 
der tilrettelagt fire temabaserede dialoger online om temaerne i klyngen "Klima og EU i verden". Der deltog i 
gennemsnit 29 personer i hvert dialogmøde (i alt 231). Deltagerne blev udvalgt blandt panelmedlemmerne (se 1) 
og via de sociale medier. 
 
3. Dialoger med specifikke grupper 
Det er alment kendt, at visse grupper af nederlandske borgere i mindre grad er vant til at deltage i (online) 
undersøgelser og paneler. For at få et repræsentativt billede af "Nederlandenes stemme" var det vigtigt, at de 
nederlandske borgere også kunne give udtryk for deres idéer og synspunkter. Derfor har vi også tilrettelagt en 
række fysiske dialoger i forbindelse med "Forestilling om Europa" (Kijk op Europa). De synspunkter og idéer, vi 
på denne måde har indsamlet, er blevet brugt som et af grundlagene for anbefalingerne. 
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Målgrupper 

Målgrupper, der er vanskelige at nå, kan ikke defineres entydigt. Forskning og erfaring har vist, at nederlandske 
borgere med en ikkevestlig baggrund er betydeligt mindre tilbøjelige til af sig selv at deltage i undersøgelser og 
diskussioner. Da de udgør en stor gruppe (14 % af den nederlandske befolkning), er de blevet udvalgt til at 
deltage i dialogen med henblik på "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa). De samme afvejninger er 
foretaget for folk med ringe læse- og skrivefærdigheder. Også dette er en stor gruppe (2,5 millioner 
nederlandske borgere), der til dels falder sammen med gruppen af migranter (39 %). Endelig er der blevet 
gennemført en dialog med en gruppe, der sjældent indgår i undersøgelser og diskussioner, og som er kritisk 
over for Europa, men som erhvervsmæssigt har en del at gøre med Europa. Virksomheder i landbrugssektoren 
er blevet udvalgt til at deltage. 
 
Ovennævnte grupper er blevet kontaktet gennem organisationer, som de er medlem af, f.eks. 
migrantorganisationer, interesseorganisationer og erhvervsorganisationer. Da vi har begrænset antallet af 
dialoger til otte, har det ikke været muligt at dække dem alle fuldt ud. Det gør valget af deltagere lettere 
vilkårligt. Ved udvælgelsen af deltagere har vi også først og fremmest fokuseret på interesse for at deltage og 
hjælpe med at mobilisere græsrødderne samt praktiske spørgsmål som tilgængelighed mht. dato og sted. 
 
Der er afholdt fysiske dialoger med medlemmer af følgende organisationer: 
Stichting Hakder, alawisamfund, Schiedam 
Stichting Asha, hindusamfund, Utrecht (to dialogmøder) 
Piëzo, civilsamfundsorganisation, Zoetermeer 
Taal doet Meer, organisation for folk med ringe læse- og skrivefærdigheder, Utrecht 
BoerenNatuur, en sammenslutning af landbrugsfællesskaber 
Marokkanen Dialoog Overvecht, marokkansk samfund, Utrecht 
Femmes for Freedom, interesseorganisation for kvinder med migrantbaggrund, Haag 
 
I alt har 110 personer deltaget i disse dialogmøder. 
 
4. Dialoger med unge 

Unge er en prioriteret målgruppe for konferencen om Europas fremtid. For aktivt at tilskynde dem til at deltage i 
borgerdialogen "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa) og give denne gruppes synspunkter og idéer ekstra 
vægt er der blevet afholdt fem fysiske dialogmøder specifikt for unge. Et planlagt sjette møde med unge måtte 
aflyses på grund af restriktionerne som følge af covid-19. 
 
Møderne fandt sted hos følgende institutioner: 
Studievereniging Geschiedenis, universitetet i Leiden 
Dr. Knippenbergschool, MO, Helmond 
Coalitie-Y, jongerenplatform SER (Sociaal-Economische Raad) 
Graafschap College, MBO, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, TMO, Alkmaar 
 
I alt har 95 unge deltaget i disse dialogmøder. 

Anvendte diskussionsteknikker 

Under de temabaserede dialoger online, dialogerne med specifikke grupper og dialogerne med unge er den 
såkaldte sokratiske samtalemetode blevet benyttet. Denne metode har i mange år været brugt i Nederlandene 
til vores "Dag van de Dialoog" (dialogens dag), hvor mennesker overalt i Nederlandene taler med hinanden om 
emner, der vedrører dem. Ved den sokratiske samtalemetode tager moderatoren hensyn til følgende principper: 
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Lad de andre fortælle deres historie 
Kom ikke samtidig med en modfortælling 
Behandl hinanden med respekt 
Tal for dig selv ("jeg mener" i stedet for "man siger") 
Bed om en præcisering, hvis der kun gives udtryk for generaliseringer 
Undgå at dømme og undersøg i stedet baggrunden 
Giv plads til tavshed, hvis folk ønsker at tænke sig om 
 
Dialogerne følger rytmen: divergens – konvergens – divergens. Udgangspunktet er, at man først skal divergere 
(give plads til individuelle følelser og synspunkter), før man kan konvergere (diskutere mulige retninger) og 
omsider igen divergere (f.eks. indsamle individuelle anbefalinger). Erfaring og teori viser, at denne rytme sikrer 
et optimalt forløb for dialogen. 
 
Alle dialoger er blevet ledet af professionelle facilitatorer. 
 
 
5. Åben undersøgelse online: Spørgeskema og "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til 
fremtiden") 

Spørgeskemaet til panelundersøgelsen har også været åbent for alle nederlandske borgere, herunder dem, der 
bor i udlandet. Det var åbent fra den 1. september 2021 til den 14. november 2021. Desuden havde alle 
nederlandske borgere i samme periode mulighed for at deltage via "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til 
fremtiden"), et onlineværktøj med 20 påstande. 

Besvarelse og gennemførelse 
I alt har 1 967 respondenter udfyldt spørgeskemaet, og 6 968 har arbejdet sig igennem hele "swipe"-værktøjet. 
Både spørgeskemaet og "swipe"-værktøjet var åbent for alle: Der var ingen forud fastsatte betingelser eller 
udvælgelseskriterier for at deltage. Man kunne springe spørgsmål i spørgeskemaet over (der var ingen 
obligatoriske spørgsmål) for at få flest mulige svar. Deltagerne svarede meget hyppigere "Foretrækker ikke at 
svare" i spørgeskemaet end i den repræsentative panelundersøgelse. 
Baggrundskarakteristikaene ved deltagerne i det åbne spørgeskema og "swipe"-værktøjet adskiller sig på flere 
punkter fra baggrundskarakteristikaene ved deltagerne i den repræsentative panelundersøgelse. Resultaterne 
fra det åbne spørgeskema og "swipe"-værktøjet er ikke repræsentative til forskel fra resultaterne fra 
panelundersøgelsen. Resultaterne fra den åbne undersøgelse online blev brugt som supplement til 
panelundersøgelsen. De giver et indblik i fremherskende følelser og idéer i Nederlandene. De forbedringsforslag, 
der er angivet i fritekstfelterne, er blevet brugt i forbindelse med undertemaet "Diskussioner og idéer online og 
fysisk". "Swipe"-værktøjet er blevet brugt til at få indblik i en række følelser, der findes i Nederlandene. Der er 
taget hensyn til resultaterne ved udarbejdelsen af anbefalingerne. Da repræsentativitet er et krav, er der i denne 
rapport kun i begrænset omfang taget hensyn til resultaterne fra den åbne onlineundersøgelse. 
 
 
 
Denne publikation er udarbejdet af Udenrigsministeriet. 
www.kijkopeuropa.nl 
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National regering 

Vores forestilling om Europa 
 
Synspunkter, idéer og anbefalinger 
 
 
 
Temaer 

• Klimaforandringer og miljø 
• Migration 
• Sundhed 
• EU i verden 
 
14. januar 2022 
 
Dette dokument er en oversættelse af rapporten med titlen "Onze kijk op Europa: Meningen, ideeën en 
aanbevelingen", hvis udgave på nederlandsk blev offentliggjort den 14. januar 2022 på www.kijkopeuropa.nl. 
Denne oversættelse er en forenklet udgave, hvor det oprindelige layout (illustrationer og andre stilistiske 
elementer) er fjernet af hensyn til oversættelsen. 
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Vores forestilling om ... 

Resumé af rapporten: alle anbefalinger enkeltvis 

Vi har gennem borgerdialogen "Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – indsamlet nederlandske borgeres 
synspunkter og idéer om Europas fremtid. Det har ført til følgende anbefalinger til Den Europæiske Union om de 
sidste fire temaer (af i alt ni). 

Klimaforandringer og miljø 

Der skal sørges for en klar kurs i Europas tilgang til klimaforandringer 
Det skal sikres, at lande og virksomheder samarbejder bedre om målrettede løsninger 
Der skal indføres et fair og praktisk anvendeligt CO2-system 
Der skal kommunikeres klarere og mere positivt om klimaindsatsen 
 
Nederlandske borgere mener, at EU bør gå foran i bekæmpelsen af klimaforandringer. Medlemsstaterne bør selv 
kunne træffe egne valg, men de skal arbejde hen imod de samme mål. I stedet for at pege fingre ad hinanden 
bør EU-landene gøre mere for at udveksle viden og finde fælles løsninger. Et system med beskatning af CO2-
udslip kan være effektivt, men det skal være fair, praktisk og klart. Nederlandske borgere mener generelt, at EU 
bør kommunikere klarere og mere positivt om temaet klima. 

Migration 
1. Det skal forhindres, at debatten om flygtninge bliver for unuanceret 
2. Det skal sikres, at flygtninge fordeles på en fair og praktisk måde 
3. Viden og erfaringer skal bruges til at hjælpe flygtningenes oprindelsesregioner 
 
Nederlandske borgere mener, at det er vigtigt at sondre mellem mennesker, der flygter fra usikre områder, og 
økonomiske flygtninge. Diskussionerne om migration og integration foregår i dag tit for unuanceret. For at sikre 
en fair fordeling af flygtninge i Europa skal EU fastlægge klare kriterier, der tilgodeser både medlemsstaterne og 
de mennesker, som er flygtet. Endelig foreslår nederlandske borgere, at EU ikke kun støtter flygtninges 
oprindelsesregioner økonomisk, men også stiller viden til rådighed. 

Sundhed 
1. Der skal anlægges en mere proaktiv tilgang over for en pandemi 
2. Der skal sørges for økonomisk overkommelige og pålidelige lægemidler for alle 
3. Landene skal navnlig selv tilrettelægge deres sundhedssystemer bedre og mere fair  
 
Nederlandske borgere mener, at landene i EU skal samarbejde mere i bekæmpelsen af en pandemi. I forbindelse 
med tilgangen til covid-19 er politikken undertiden forvirrende.  Selv om reglerne ikke behøver at være de 
samme overalt, bør de i det mindste være forenelige. Med hensyn til vacciner og lægemidler ønsker 
nederlandske borgere, at omkostningerne holdes så lave som muligt, samtidig med at der sikres pålidelig kvalitet 
og en ansvarlig produktion. Desuden mener vi, at det er vigtigt, at store virksomheder ikke misbruger deres 
magt, og at sundhedspleje primært forbliver et nationalt ansvar. 
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EU's rolle i verden 

1. EU's styrke skal navnlig bruges i forbindelse med vigtige internationale spørgsmål 
2. Der skal tilskyndes til samarbejde, ikke konflikt, både i og uden for Europa 
3. Der skal på en velovervejet måde tilbydes hjælp ved konflikter 
 
Nederlandske borgere mener, at det europæiske samarbejde primært skal rettes mod vigtige spørgsmål af fælles 
interesse. Dette skal også være fokus for EU's samarbejde med tredjelande. Ud over klimaforandringer og 
coronaviruspandemien omfatter disse spørgsmål også international sikkerhed og beskyttelse af den europæiske 
økonomi mod illoyal handel. Både i og uden for Europa foretrækker nederlandske borgere samarbejde frem for 
konflikter. Desuden bør der ved enhver konflikttilgang altid fortrinsvis vælges en løsning uden vold. 
 
 

Indledning 

Mellem den 1. september og medio november havde alle nederlandske borgere gennem borgerdialogen 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – mulighed for at dele deres synspunkter og idéer om Europas 
fremtid. Nederlandene fremlægger de anbefalinger, der kom ud af denne dialog, samt de indsamlede 
synspunkter og idéer for Den Europæiske Union (EU). Denne rapport behandler de sidste fire temaer (af i alt ni). 
De første fem temaer er allerede behandlet i en rapport, der blev offentliggjort den 3. december 2021. 

Om "Forestillinger om Europa" 

Den Europæiske Union ønsker at vide, hvad indbyggerne mener om Europa. EU afholder derfor konferencen om 
Europas fremtid. Synspunkter og idéer fra indbyggere i hele EU vil derefter indgå i de fremtidige planer for 
Europa. Som led i denne konference afholder Nederlandene den nationale borgerdialog "Forestillinger om 
Europa". 
 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – blev iværksat den 1. september med en onlineindsamling af 
synspunkter og idéer i form af en spørgeundersøgelse med deltagelse af et repræsentativt panel. For at uddybe 
de indledende resultater af panelundersøgelsen og formulere konkrete anbefalinger afholdt vi temabaserede 
dialoger online. Dialogerne var åbne for alle, der ønskede at deltage. Derefter rejste vi rundt i landet for at tale 
med unge og andre (vanskeligt tilgængelige) grupper. 

Fra skoleelever, erhvervsskoleelever og studerende til landbrugere, migranter og ministeren selv 

I oktober og november blev der gennemført i alt otte temabaserede dialoger online med gennemsnitligt 30 
deltagere på hvert møde. Desuden gennemførte vi én temabaseret dialog online og syv temabaserede dialoger 
fysisk med forskellige grupper af nederlandske borgere. Vi talte f.eks. med det tyrkiske lokalsamfund i Schiedam 
og var gæster hos frivillige fra stiftelsen Piëzo i Zoetermeer. Her var udenrigsminister Ben Knapen også til stede 
efter dialogen. Ministeren drøftede dialogen og holdningerne til Europas fremtid med deltagerne. Endelig holdt 
vi seks møder med forskellige grupper af unge. Vi besøgte f.eks. et gymnasium i Helmond, en erhvervsskole i 
Doetinchem og universitetet i Leiden. 
 
"Det handler om vores børns fremtid. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at være med i det 
her." 
Deltager i en temabaseret dialog 
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Om denne rapport 

På grundlag af de synspunkter og idéer, vi har samlet gennem de seneste måneder, er der blevet forelagt 
anbefalinger fra nederlandske borgere for Den Europæiske Union. Samtalerne mellem nederlandske borgere gav 
anledning til interessante diskussioner og innovative idéer og forslag. En række af disse idéer og forslag indgår i 
denne rapport. Indholdet i denne rapport afspejler således Nederlandenes stemme: vores forestilling om 
Europa. 
 
Ligesom der er forskelle mellem europæiske lande og borgere, er vi i Nederlandene naturligvis ikke altid enige 
med hinanden. Netop disse forskelle er værdifulde, for de er et vigtigt kendetegn ved et demokrati. 
Anbefalingerne tager udgangspunkt i de mest udbredte synspunkter og idéer, som deltagerne i "Forestillinger 
om Europa" har givet udtryk for. Vi beskriver også de bekymringer, tanker og følelser, som måske er mindre 
almindelige, men som vi fandt iøjnefaldende under dialogerne og i onlineundersøgelsen. 
 
"Det var rart, at jeg kunne sige min mening om temaer, der er vigtige for mig, og føle, at 
jeg bliver hørt." 
Deltager i en temabaseret dialog 
 
Der er udpeget ni temaer til konferencen om Europas fremtid. Disse temaer er også centrale i den nederlandske 
borgerdialog "Forestillinger om Europa". I oktober offentliggjorde vi en foreløbig rapport med indledende 
resultater og opfølgende spørgsmål baseret på panelundersøgelsen. I starten af december blev der udarbejdet 
endnu en rapport om synspunkterne, idéerne og anbefalingerne vedrørende de første fem temaer. Den 
foreliggende rapport behandler de resterende fire temaer. 

Tidligere rapport – december 2021 

Værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed 
En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse 
Europæisk demokrati 
Digital omstilling 
Uddannelse, kultur, ungdom og idræt 

Foreliggende rapport – januar 2022 

Klimaforandringer og miljø 
Migration 
Sundhed 
EU i verden 

Hvad sker der nu? 

På konferencen om Europas fremtid samles idéerne, synspunkterne og anbefalingerne fra alle EU's indbyggere. 
På møderne drøftes ikke kun resultaterne af alle de nationale borgerdialoger, men også resultaterne af andre 
initiativer fra konferencen. Der er f.eks. også EU-borgerpaneler, og alle EU-borgere (herunder nederlandske 
borgere) har adgang til en europæisk digital platform. 
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"Jeg håber, at beslutningstagerne i EU tager hensyn til mine synspunkter, og at det hjælper 
dem med at træffe de rette valg." 
Deltager i en temabaseret dialog 
 
Konferencen slutter i foråret 2022. Derefter udarbejder Nederlandene en afsluttende rapport om 
borgerdialogen: en sammenfatning af den foreliggende rapport og den tidligere rapport, som indeholder 
anbefalingerne om alle ni temaer. Konferencen vil munde ud i anbefalinger til konferencens formandskab: 
formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen. De har påtaget sig at undersøge, 
hvordan de kan følge op på anbefalingerne. For den nederlandske regering udgør resultaterne også et værdifuldt 
bidrag til udformningen af den nederlandske EU-politik. 
 
Processen indtil foråret 2022 kan sammenfattes som følger: 
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Tidslinje 

      Forestillinger om Europa 

 1. 
sept. 

12. okt. 22.-23. okt. 15. 
nov
. 

3. dec. 14. jan.  21.-22. jan. feb. 18.-19. feb. 11.-12. mar. 22.-24. apr.   

 Indsamling af idéer online          

  Temabaserede dialoger           

   Foreløbige 
resultater 
(foreløbig 
rapport) 

 Foreløbig 
rapport om 
temaerne 
økonomi og 
demokrati 

Foreløbi
g 
rapport 
om 
temaern
e klima 
og EU i 
verden 

 "Vores 
forestilling 
om 
Europa", 
afsluttende 
rapport 

     

   ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

   Møde i 
konference
n 

   Møde i 
konference
n  

 Møde i 
konference
n  

(eventuelt) 
Møde i 
konference
n  

Konferencens 
afsluttende 
arrangement 

→ Anbefalinger 
til 
formændene 
Europa-
Parlamentet 
Europa-
Kommissionen 
Rådet 

       ↑  ↑  ↑   

      Flere synspunkter og idéer om Europas fremtid: 

 Borgerdialoger    EU-borgerpaneler   Europæisk digital platform (også for 
nederlandske borgere) 

Rapportens opbygning 

Denne rapport fokuserer på fire temaer. For hvert tema beskriver vi følgende: 
Anbefalinger baseret på alle spor i borgerdialogen 
Diskussioner og idéer online og fysisk: indtryk af synspunkterne, idéerne og diskussionerne under de 
temabaserede dialoger (online og fysiske) 

 
Sidst i rapporten er der indsat en ansvarsfraskrivelse. 
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Klimaforandringer og miljø 

Anbefalinger – Vores syn på klimaforandringer og miljø 

71 % af de nederlandske borgere anser klimaforandringer og miljø for vigtige spørgsmål, og mener, at EU skal 
beskæftige sig med dem. 

1. Der skal fastlægges en klar kurs i den europæiske tilgang til klimaforandringer 

68 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør gå foran i bekæmpelsen af klimaforandringer. Global 
opvarmning er et problem, som intet enkelt land kan løse på egen hånd. Selv om nederlandske borgere ikke alle 
har samme syn på klimaforandringerne, mener vi, at EU under alle omstændigheder skal udvikle en klarere 
fremtidsvision. Trods den grønne pagt er det bemærkelsesværdigt, at medlemsstaterne ofte har forskellige 
synspunkter. Landene bør selv kunne træffe egne valg, men de skal arbejde hen imod de samme mål. Desuden 
mener vi, at vi også selv har et ansvar som borgere, hvilket f.eks. omfatter tilpasning af vores adfærd som 
forbrugere. 
 
"Nederlandene vil gerne af med naturgas, men i Tyskland fremmes det netop. Det har jeg 
svært ved at forstå." 

2. Det skal sikres, at lande og virksomheder samarbejder bedre om målrettede løsninger 

Nederlandske borgere har indtryk af, at landene ofte peger fingre ad hinanden i forbindelse med 
klimaforandringer og miljø. Hovedfokus er på forskelle, f.eks. mellem fattige og rige lande i EU eller mellem 
lande med mere eller mindre industri. Vi foretrækker, at man tilstræber aftaler. Lignende virksomheder i 
forskellige lande kan f.eks. udveksle viden og finde løsninger i fællesskab. Fattigere lande kan også inddrages i 
højere grad i denne form for samarbejde om bekæmpelse af klimaforandringer. De kan hjælpe med at udtænke 
og også drage fordel af fælles løsninger. 
 
"Indsatsen i forbindelse med klimaforandringer skal ikke handle om konkurrence, men om 
samarbejde." 

3. Der skal indføres et fair og praktisk anvendeligt CO2-system 

I bekæmpelsen af klimaforandringer lægger EU stor vægt på at reducere CO2-emissioner. Nederlandske borgere 
mener, at vi har brug for et bedre system, der straffer både producenter og brugere retfærdigt. De er uenige om, 
hvorvidt lande med større befolkning bør have ret til at udlede mere CO2. Nogle lande har f.eks. meget 
forurenende industrier, mens andre kun har et stort potentiale til at producere grøn energi.  Disse forskelle skal 
tages i betragtning, men uden at gøre tingene for komplicerede, da alle skal kunne forstå systemet.  
 
"Industrilandene eksporterer meget. Betyder det, at de skal være de eneste, der betaler 
CO2-afgift? Jeg mener, at brugerne også skal bidrage." 
 

4. Der skal kommunikeres klarere og mere positivt om klimaindsatsen 

Nederlandske borgere hører og læser meget om klimaforandringer. Men for mange mennesker er det stadig et 
abstrakt og komplekst emne. Det ses ofte som noget, der koster mange penge, selv om bekæmpelse af 
klimaforandringer også giver muligheder for f.eks. at fremme lokal fødevareproduktion og udvikle ny bæredygtig 
teknologi. Den historie kan EU fortælle oftere og bedre. Vi mener også, at medlemsstaternes ledere selv kan 
foregå med et bedre eksempel. Færre rejser – f.eks. mellem Bruxelles og Strasbourg – og flere onlinemøder kan 
være måder til at støtte bæredygtighed. 
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"Bæredygtighed opfattes stadig for meget som en udgiftspost. Det skal ikke som en trussel, 
men som en mulighed." 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"Vi må ikke se CO2-emissioner som en rettighed, men som en bekymrende bivirkning." 
 
"Jeg har indtryk af, at der i Europa bliver sagt mere, end der bliver gjort med hensyn til klimaforandringer." 
 
"Strengere klimaregler kan gavne os i længden. Som handelskontinent må vi forsøge at se de muligheder, det 
fører med sig." 
 
"Vi kan ikke vente på andre kontinenter – det er der ikke tid til." 
 
IDÉ: "Lande skal belønnes økonomisk, hvis de dokumenterer, at deres naturlige miljø og biodiversitet forbedres." 
 
IDÉ: "Miljøvenlig turisme skal fremmes i EU's fattige regioner." 
 

 
Erhvervsskoleelever i Doetinchem: "Alle skal fortsat have mulighed for at rejse til fjerne rejsemål" 
 
Det blev foreslået studerende på Graafschap College i Doetinchem, at det bør blive dyrere at flyve 
inden for EU. Nogle studerende var enige, fordi dyrere billetter tilskynder folk til at lede efter mere 
bæredygtige alternativer. Det blev dog understreget, at EU skal sikre, at der findes bedre klimavenlige 
valgmuligheder, f.eks. bedre togforbindelser. Andre deltagere sagde, at de ikke støtter dyrere 
flybilletter. "De rige flyver mest nu og kan sagtens betale, hvad det koster," var der en, der sagde. "Det 
vil de også fortsætte med at gøre, hvis priserne stiger, men så har almindelige mennesker ikke længere 
råd til at rejse til fjerne rejsemål."  
 

 
 
Naturinklusive landbrugere: "EU kan bidrage til at udbrede viden om bæredygtige løsninger" 
 
BoerenNatuur er en sammenslutning af landbrugsfællesskaber. Den temabaserede dialog omfattede 
en drøftelse om klimaforandringer og miljø. Deltagerne mente, at de enkelte landes gennemførelse af 
EU's lovgivning og bestemmelser kunne forbedres, f.eks. kvælstoflovgivningen. "I EU-lovgivningen står 
der kun, at naturområder ikke må "forringes", men dette krav håndteres meget anderledes i Sydeuropa 
end i Nederlandene." De fleste deltagere var enige om, at Europa skal gå foran i bekæmpelsen af 
klimaforandringer. Og det er ikke nok med ord, men skal føre til resultater. Især gennem udveksling af 
viden, mener landbrugerne. "I landbrugssektoren arbejder vi på at udvikle løsninger, der kan føre til et 
renere landbrug. EU bør bidrage til en hurtig udbredelse af den relevante viden." 
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Migration 

(Migration og flygtninge) 
 
EU-landenes indbyrdes grænser er åbne. Derfor samarbejdes der i EU, f.eks. om at forvalte de ydre grænser og 
bekæmpe smugling af migranter. Man drøfter også en retfærdig fordeling af flygtninge mellem de enkelte EU-
lande. Hvad mener Nederlandene om dette? 

Anbefalinger – Vores syn på migration og flygtninge 

65 % af de nederlandske borgere mener, at migration og flygtninge er af stor betydning, og at EU skal 
beskæftige sig med disse spørgsmål. 

1. Det skal forhindres, at debatten om flygtninge bliver for unuanceret 

70 % af de nederlandske borgere mener, at Europas ydre grænser skal beskyttes bedre. Og det mener 72 % af 
dem også, selv om det betyder, at flere flygtninge bliver sendt tilbage til usikre lande. Nederlandske borgere 
mener, at man bør være mere opmærksom på grundene til, at folk flygter fra et usikkert land. I nogle tilfælde 
skyldes det klimaforandringer, i andre tilfælde er det på grund af krig. De underliggende årsager diskuteres tit 
kun i begrænset omfang i flygtningedebatten. Og den merværdi, som flygtninge kan tilføre et land, nævnes 
sædvanligvis kun sjældent. Endelig mener vi, at EU skal sondre bedre mellem mennesker fra usikre regioner, der 
står ved grænsen, og økonomiske flygtninge. Kort sagt mener vi, at de underliggende årsager ofte ignoreres i 
debatten om migration og flygtninge, og at der tit mangler nuancer. De europæiske politikere bør kunne gøre 
noget ved dette ved at foregå med et godt eksempel. 
 
"Vi skal se flygtninge som medmennesker. Fordi kun et fåtal ville lade nogen, der er i nød, i 
stikken." 

2. Det skal sikres, at flygtninge fordeles på en fair og praktisk måde 

En europæisk immigrationsmyndighed bør kunne sikre, at flygtningene fordeles retfærdigt mellem EU-landene. 
Nederlandske borgere mener dog, at der bør være klare kriterier for at afgøre, hvad der er retfærdigt. Et godt 
social- og velfærdssystem kan f.eks. bevirke, at et land er attraktivt for flygtninge, men også andre faktorer er af 
betydning for både flygtningene og det pågældende land. I Nederlandene f.eks. har vi boligmangel. Og nogle 
lande eller sektorer har faktisk brug for flere vandrende arbejdstagere. Vi mener, at det er vigtigt, at EU tager 
højde for dette ved fordelingen af flygtninge. Klare aftaler giver ikke kun klarhed, men betyder også mindre 
diskussion. I sidste ende er det godt for alle parter. 
 
"Flygtninge skal også kunne gøre brug af deres talenter i bestemmelseslandet." 

3. Viden og erfaringer skal bruges til at hjælpe flygtninges oprindelsesregioner 

67 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør yde mere hjælp til usikre regioner for at forebygge 
flygtningestrømme. Vi er godt klar over, at flygtninge ikke bare sådan lige beslutter at forlade deres hjemland. 
Derfor skal vi tage fat på de årsager, f.eks. klimaforandringer eller konflikter, som gør regionerne usikre eller 
ubeboelige. Støtten fra EU til flygtningenes oprindelsesregioner kan være i form af viden og ikke kun finansiel 
bistand. I Nederlandene har vi f.eks. stor viden om landbrug. Vi kan hjælpe andre lande med at håndtere tørke 
og erosion bedre gennem moderne landbrugsmetoder. Og mennesker, der er flygtet til Europa, kan tage en 
uddannelse i et europæisk land og derefter selv yde hjælp i deres oprindelsesland.  
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Diskussioner og idéer online og fysisk 

"EU bør indføre hurtigere asylprocedurer. Så bliver der mere plads til dem, der virkelig har brug for det." 
 
"Jeg kender mange unge i min omegn, der gerne vil købe et hus, men ikke kan finde noget, der er til at betale. Og 
i mellemtiden får flygtninge bolig. Det er svært at forstå." 
 
"Klimaforandringer vil også fremover tvinge folk til at flygte fra deres lande. Det kan man ikke stoppe, men 
måske kan man regulere det bedre." 
 
"Jeg bor i Betuwe. Vi har brug for rigtig mange vandrende arbejdstagere i pære- og æblesæsonen." 
 
"Usikre regioner er ikke usikre uden grund. De pågældende regeringer er tit korrupte. Hvordan ved vi, hvad der 
sker med vores hjælp og penge?" 
 
IDÉ: "Man skal også overveje lokale strategier såsom borgerdeltagelse ved den lokale modtagelse af flygtninge 
og finansiering af lokale integrationsinitiativer." 
 
IDÉ: "Man kan i byer bygge "tiny houses", hvor flygtninge kan bo til at begynde med. Det vil lette presset på 
boligmarkedet og øge opbakningen til at tage imod mennesker." 
 

 
Frivillige, der selv var flygtninge: "Folk holder afstand i Europa." 
 
Taal Doet Meer er en frivillig forening, der hjælper folk, der er nye i Utrecht og taler et fremmedsprog, 
med at deltage i samfundslivet. I de temabaserede drøftelser med denne forening var det ikke kun 
migration, men især integration, der blev diskuteret. Nogle deltagere var selv kommet til Nederlandene 
som flygtninge, bl.a. en person fra Syrien. "Efter syv år føler jeg mig stadig ikke nederlandsk. Jeg har 
stadig ikke fundet arbejde, selv om jeg har en kandidatgrad. Jeg har bemærket, at de europæiske lande 
primært er optaget af sig selv og ikke er helt åbne over for andre lande og kulturer." En anden deltager 
sagde, at europæere tit også holder afstand indbyrdes. "De fleste mennesker er alene, og alle kører 
deres eget løb. Jeg mener tværtimod, at vi skal tale sammen og kan lære af hinanden." 
 

 
Unge fra Nationale Jeugdraad (det nationale ungdomsråd): "Man skal kun modtage folk, hvis man kan 
sørge godt for dem" 
 
I Utrecht talte medlemmerne af forskellige arbejdsgrupper i Nationale Jeugdraad (NJR) med hinanden. 
Deltagerne (mellem 16 og 23 år) mener, at der skal tages hensyn til forskellige aspekter ved fordelingen 
af flygtninge i Europa, f.eks. et lands befolkningstal, størrelse, velfærd og antallet af modtagecentre. 
"Man bør kun lade flygtninge komme til landet, hvis man kan sørge godt for dem," sagde en af 
deltagerne. De unge mener også, at det skal have konsekvenser, hvis et land ikke lever op til aftaler om 
modtagelse af flygtninge. De bør f.eks. pålægges at betale en bøde. "Og flygtninge skal også selv være 
med til at bestemme, hvor de sendes hen," sagde en deltager. "Hvis de f.eks. har familie et sted, kan 
man ikke bare sende dem et andet sted hen." 
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Sundhed 

(Sundhedspleje) 
 
Selv om sundhedspleje hovedsagelig er et anliggende for de enkelte lande, kan EU's politik støtte og styrke 
sundhedsplejen. F.eks. i forbindelse med håndteringen af coronaviruskrisen eller andre (fremtidige) 
sundhedskriser. Eller gennem fælles forskning i alvorlige sygdomme. Hvad mener Nederlandene om dette? 

Anbefalinger – Vores syn på sundhedspleje 

64 % af de nederlandske borgere mener, at sundhedspleje er et vigtigt emne, og at EU skal beskæftige sig med 
det. 

1. Der skal anlægges en mere proaktiv tilgang over for en pandemi 

83 % af de nederlandske borgere mener, at EU-landene bør samarbejde mere for at forhindre, at smitsomme 
sygdomme spredes over hele verden. Fordi virus ikke stopper ved grænserne. Det har vi set nu under 
coronaviruspandemien. Politikken i EU kan undertiden være forvirrende. Det er ikke godt for overholdelsen af 
reglerne. Vi mener, at tiltagene til at forhindre virusspredning i Europa bør koordineres bedre, men uden at 
reglerne nødvendigvis skal være de samme overalt. Der bør være plads til at træffe valg på lokalt plan. Ikke kun 
fordi smittetallene kan variere, men også fordi Europa består af forskellige kulturer. Nogle tiltag fungerer bedre i 
ét land end i et andet. 
 
"Jeg bor i Nederlandene tæt på den tyske grænse. De forskellige covid-19-regler i de to 
lande driver mig til vanvid." 

2. Der skal sørges for økonomisk overkommelige og pålidelige lægemidler for alle 

71 % af de nederlandske borgere mener, at EU bør gøre os mindre afhængige af lande uden for EU for så vidt 
angår udvikling, produktion og levering af lægemidler. Men hvis det betyder, at folk skal vente i længere tid på 
lægemidler som følge heraf, er meningerne delte. Nederlandske borgere mener, at dette vil gøre produktionen 
og distributionen af lægemidler kompliceret. På den ene side kan Nederlandene se frem til kraftigt stigende 
plejeomkostninger, og vi mener, at det er vigtigt at holde udgifterne nede så længe som muligt. På den anden 
side vil vi gerne kunne stole på lægemidler, selv om de kommer langvejs fra. Det handler ikke kun om kvalitet, 
men også om bæredygtig og etisk produktion. Generelt mener vi, at vigtige lægemidler bør være tilgængelige 
overalt, også i fattigere lande. 
 
"Plejeudgifterne er næsten uoverkommelige i dag. Vi skal derfor bestræbe os på at indkøbe 
nye lægemidler så billigt som muligt." 

3. Landene skal navnlig selv tilrettelægge deres sundhedssystemer bedre og mere fair 

Nederlandske borgere er bekymrede over sundhedsplejen, og disse bekymringer rækker ud over 
konsekvenserne af covid-19-pandemien. F.eks. står vi over for strukturelle kapacitetsproblemer på hospitalerne. 
Nogle nederlandske borgere ser ikke positivt på markedets indvirkning på sundhedsplejen. Vi forstår, at 
medicinalfirmaer skal tjene deres investeringer hjem, og at sygeforsikringsselskaberne gerne vil købe 
plejeydelser billigt, men store virksomheder bør ikke misbruge deres magt. Dette bør EU bør gøre noget ved 
gennem regulering. Ellers betragter vi primært sundhedspleje som et nationalt anliggende. I sidste ende ved 
landene bedst selv, hvad de lokale problemer og prioriteter er. Vi mener dog, at det er vigtigt, at de europæiske 
lande lærer af hinanden for at forbedre sundhedsplejen. 
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Diskussioner og idéer online og fysisk 

"Vi bør være lidt mere forsigtige med hensyn til tilgængeligheden af lægemidler i Europa. Vi forærer for meget 
væk i øjeblikket." 
 
"Det er godt, at Tyskland har taget covid-19-patienter fra Nederlandene. Jeg vil gerne se mere af den slags 
solidaritet i Europa." 
 
"Uanset hvor man bor i EU, og uanset om man er rig eller fattig, har alle ret til god sundhedspleje." 
 
"Når der indkøbes lægemidler, skal man ikke kun se på prisen, men også på etik. Det betyder f.eks. intet 
børnearbejde." 
 
IDÉ: "Europæernes sundhed skal forbedres ved at sikre, at de udsættes for mindre stress. Den ugentlige 
arbejdstid kan f.eks. reduceres." 
 
IDÉ: "Seriøse spil eller udvidet virkelighed kan bruges til at hjælpe unge med at træffe sundere valg." 
 

 
Borgere fra Utrecht med marokkansk baggrund: "Sundhed koster" 
 
Foreningen Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) fremmer det marokkanske samfunds deltagelse i 
Overvecht-kvarteret i Utrecht. Det sker ved at tilskynde til dialog i kvarteret og på denne måde afbøde 
ugunstige forhold. Deltagerne i den temabaserede dialog med henblik på "Forestillinger om Europa" 
(Kijk op Europa) mener, at det europæiske samarbejde har mange fordele. Nogle deltagere mener dog, 
at Nederlandene undertiden er for afhængigt af andre lande. Covid-19-pandemien blev anført som 
eksempel. Deltagerne mener, at de langvarige drøftelser i Europa har betydet, at Nederlandene kom 
for sent i gang med vaccinationer. "Måske ville det være dyrere, hvis Nederlandene skulle træffe flere 
beslutninger på egen hånd," sagde en deltager. "Men det handler om sundhed, og sundhed koster." 
 

 
 
Skoleelever i Helmond: "Det er bedre at overtage de gode ting fra hinanden, end at alle følger samme 
tilgang" 
 
På Dr. Knippenbergschool i Helmond drøftede 15- og 16-årige skoleelever, hvordan Europa har 
håndteret pandemien. Nogle elever mener, at EU's medlemsstater burde have fastlagt 
vaccinationsprogrammet i fællesskab. De fleste deltagere mener, at landene selv har et bedre billede 
af, hvad der er nødvendigt, og hvad der fungerer, og derfor er bedre i stand til at afgøre, hvad der er 
bedst for befolkningen. De ved f.eks., hvilke sektorer der skal vaccineres først, og hvilke sektorer der 
kan vente. "Selvfølgelig er det en god idé at diskutere det her internationalt," sagde en af eleverne. 
"Når forskellige lande har deres egne forskellige tilgange, kan de betragte og lære af hinanden." 
 

 
 
  



 

322 
 

EU's rolle i verden 
Verden står over for enorme udfordringer. EU er overbevist om, at spørgsmål som klimaforandringer og 
pandemier kun kan løses ved globalt samarbejde. Og EU ønsker, at dets stemme bliver hørt tydeligt på den 
internationale scene, f.eks. sammen med USA og Kina. Hvad mener Nederlandene om dette? 

Anbefalinger – Vores syn på EU's rolle i verden 

56 % af de nederlandske borgere mener, at EU's rolle i verden er et vigtigt emne, og at EU skal beskæftige sig 
med det. 

1. EU's styrke skal navnlig bruges i forbindelse med vigtige internationale spørgsmål 

Oprettelsen af EU er en af årsagerne til, at europæerne har levet i fred i mere end 75 år. Det betragter mange 
nederlandske borgere som EU's største bedrift. Derudover mener nederlandske borgere, at EU's styrke ligger i at 
tackle store internationale udfordringer sammen. F.eks. klimaforandringer, pandemien og flygtningekrisen. 
Medlemsstaterne kan også have større indflydelse over for lande uden for EU ved at indgå internationale aftaler 
i fællesskab som EU. Vi mener, at Nederlandene er for lille til at gøre en forskel i disse spørgsmål på egen hånd. 
Samtidig ønsker nederlandske borgere, at vores land fortsat skal kunne træffe sine egne beslutninger i 
overensstemmelse med vores kultur og vores egne interesser. Samarbejdet i Europa bør derfor primært handle 
om at sikre effektivitet og gennemslagskraft. 
 
"Det er lettere at indgå internationale samarbejdsaftaler som EU end som et enkelt land." 

2. Der skal tilskyndes til samarbejde, ikke konflikt, både i og uden for Europa 

66 % af de nederlandske borgere mener, at EU skal danne en stærkere blok over for andre internationale 
magtblokke. Vi mener, at der er mindre og mindre balance i verden. Lande som Kina og Rusland får mere og 
mere magt på forskellige områder. Det er vi meget bekymrede over. EU bør derfor behandle spørgsmål som 
international sikkerhed og beskyttelse af den europæiske økonomi mod illoyal handel. Vi mener, at det i den 
forbindelse er vigtigt, at medlemsstaterne oftere og hurtigere når til enighed om en fælles tilgang. Så kan vi lade 
vores stemme blive hørt mere tydeligt. At vi som europæiske lande er stærkere sammen, betyder ikke, at vi 
oftere søger konflikt. Vi ønsker frem for alt også at arbejde godt sammen med lande uden for Europa, når vi kan. 
 
"Hvis vi mindsker de interne forskelle og konflikter, vil EU få større synlighed og 
gennemslagskraft på den internationale scene." 

3. Der skal på en velovervejet måde tilbydes hjælp ved konflikter 

Med EU's voksende rolle i verden mener 50 % af de nederlandske borgere, at tilgangen til konflikter i verden er 
et vigtigt spørgsmål. Det er ikke nemt at sige, hvad der er den bedste måde til at håndtere konflikter. Tidligere 
erfaringer har vist, at militær intervention ikke altid ender godt. Det kan føre til uventet høje omkostninger og 
ekstra flygtningestrømme. Landene bør i betragtning af de lokale konsekvenser selv kunne bestemme, om de 
ønsker at deltage i en krig. Vi ser generelt et større samarbejde mellem de europæiske hære som en god ting: Vi 
mener, at det er vigtigt, at Europa kan forsvare sig på passende vis. Men vi foretrækker altid at løse konflikter 
uden at ty til vold. 
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"Under evakueringen fra Afghanistan fastlagde hvert land sin egen plan. Kunne man 
virkelig ikke have gjort det bedre?" 

Diskussioner og idéer online og fysisk 

"EU bør først bringe orden i sine egne sager, før det fortæller andre, hvad de skal gøre." 
 
"Ved at købe kinesiske produkter i store mængder giver vi europæere Kina et forspring." 
 
"USA er stadig meget vigtigt for det europæiske forsvar." 
 
"At være medlem af EU betyder, at man også sidder med ved forhandlingsbordet. Så kan man få indflydelse på 
vigtige beslutninger." 
 
"EU må holde op med at se sig selv som en separat enhed, for det er det ikke. Det er en samarbejdsorganisation 
af europæiske medlemsstater og bør handle i overensstemmelse hermed." 
 
IDÉ: "Ligesom de regelmæssige internationale klimatopmøder bør der være en regelmæssig konference om 
menneskerettigheder." 
 
IDÉ: "De europæiske hære kan gøres mere effektive ved f.eks. at indkøbe materiel sammen." 
 

 
Marokkansk-nederlandske kvinder: "Værn om menneskerettighederne" 
 
Femmes for Freedom er en nederlandsk organisation, der arbejder på at bekæmpe tvangsægteskaber, 
seksuel undertrykkelse og økonomisk misbrug af piger og kvinder med bikulturel baggrund. Sammen 
med organisationen blev der holdt et møde med en gruppe marokkansk-nederlandske kvinder. 
Deltagerne mener, at EU i øjeblikket er for afhængigt af Rusland og Kina. "Det er tydeligt, at EU simpelt 
hen ikke tør gøre noget, fordi det er bange for sanktioner," sagde en deltager. Som eksempel nævntes 
fremstillingen af lægemidler, som ofte er billigere i fjerne lande. "Hvis der opstår en konflikt, kan Kina 
bare dreje om for hanen, og så står vi tilbage uden noget," sagde en anden deltager. Spørgsmålet om 
menneskerettighederne blev også rejst. "Vi lader, som om vi finder dette spørgsmål meget vigtigt, men 
lukker øjnene for Kinas behandling af uighurerne," sagde en anden deltager. 
 

 
 
Elever fra TMO, Alkmaar: "Ingen fælles hær" 
 
Elever fra Jan Arentsz TMO-skolen i Alkmaar drøftede fordele og ulemper ved en fælles europæisk hær 
under deres temabaserede dialog. Deltagerne gjorde det klart, at de ikke er tilhængere af det. "Hvis et 
land i EU får et problem med et land uden for EU, ville vi automatisk skulle deltage i en krig. Det mener 
jeg, at landene selv skal kunne bestemme," sagde en deltager. Muligheden for en tredje verdenskrig 
blev også drøftet. Eleverne mente ikke, at det er særlig sandsynligt, at det når dertil, men hvis det sker, 
mente de, at der stadig kan findes en løsning hurtigt. "Hære kan også arbejde godt sammen. Efter min 
mening behøver der ikke at være en europæisk hær." 
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Erklæring om ansvarsfraskrivelse 
"Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – består af forskellige indbyrdes forbundne former for dialog, der 
samler nederlandske borgeres synspunkter og idéer om Europas fremtid og EU. I dette afsnit redegøres der for, 
hvordan de indbyrdes forbundne dialogformer overholder de retningslinjer, der gælder for nationale 
borgerpaneler inden for rammerne af konferencen om Europas fremtid. 

De indbyrdes forbundne dialogformer: opbygning 

Følgende former for dialog er anvendt: 
1. Panelundersøgelse 

Onlineundersøgelse af et repræsentativt udsnit af den nederlandske befolkning. 
2. Indgående temabaserede dialoger online 

Dialoger, hvor resultaterne fra den første foreløbige rapport "Onze kijk op Europa; eerste inzichten en 
vervolgvragen (8 oktober 2021)" (Vores forestilling om Europa: foreløbige resultater og opfølgende 
spørgsmål (8. oktober 2021)) uddybes sammen med en gruppe nederlandske borgere. 

3. Dialoger med specifikke grupper 
Møder med nederlandske personer, som ikke er vant til at deltage i (online) undersøgelser og paneler. 

4. Dialoger med unge 
Møder, hvor der sættes fokus på de europæiske temaer, som optager unge mest. 

5. Åben undersøgelse online: spørgeskema og "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til fremtiden") 
Spørgeskemaet til panelundersøgelsen kunne også udfyldes af alle nederlandske borgere, herunder dem, der 
bor i udlandet. Det var åbent fra den 1. september 2021 til den 14. november 2021. Desuden havde alle 
nederlandske borgere i samme periode mulighed for at deltage via "Swipen naar de toekomst", et 
onlineværktøj med 20 påstande. 

 
 

1. Panelundersøgelse 
Den nederlandske borgerdialog "Forestillinger om Europa" – Kijk op Europa – blev iværksat den 1. september 
2021 med en panelundersøgelse. I denne erklæring om ansvarsfraskrivelse beskriver vi kort opbygningen og 
gennemførelsen af panelundersøgelsen. 

Mål og målpopulation 

Forestillinger om Europa – Kijk op Europa – blev indledt med et onlinespørgeskema for at afklare, hvad 
nederlandske borgere mener om Europas fremtid. Spørgeskemaet blev forelagt for et repræsentativt panel og 
derefter gjort tilgængeligt for alle nederlandske borgere (også dem, der bor i udlandet). Derefter kunne alle 
deltage via "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til fremtiden"), et onlineværktøj med 20 påstande. Resultaterne 
af panelundersøgelsen gav input til de forskellige temabaserede dialoger i kølvandet på borgerdialogen 
"Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa). 
 
Panelundersøgelsens målpopulation er alle nederlandske borgere på 18 år eller derover, som på det tidspunkt, 
hvor feltarbejdet blev indledt, var registreret i det kommunale personregister (BRP) som personer med fast 
bopæl. Ifølge Nederlandenes statistiske myndighed (CBS) omfattede denne målpopulation 14 190 874 personer 
pr. 1. januar 2021. Den nedre grænse på 18 år følger valgretsalderen. Vi betegner dette som 
panelundersøgelsens population. 
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Feltarbejde 

For at opnå et statistisk billede af "nederlandske borgere" er der gjort brug af et landsdækkende panel med over 
100 000 medlemmer (ISO-certificeret, Research Keurmerk groep, Nederlandse Marktonderzoek Associatie). 
Disse medlemmer har alle tilmeldt sig undersøgelsespanelet, så de regelmæssigt kan tilkendegive deres mening 
om en række temaer. Ud over deres personlige motivation for at deltage modtager de et vederlag for at udfylde 
spørgeskemaerne. Flere videnskabelige undersøgelser har vist, at respondenter, der modtager et vederlag for at 
udfylde et spørgeskema, ikke giver signifikant anderledes svar (kilde: Does use of survey incentives degrade data 
quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
Feltarbejdet startede den 11. august 2021 og sluttede den 19. september 2021. Ved gennemførelsen er der gjort 
brug af en enkelt dataindsamlingsmetode, nemlig internetsøgning. Medlemmerne af undersøgelsespanelet har 
modtaget en e-mail med et personligt link til onlinespørgeskemaet. Efter to uger har paneldeltagerne modtaget 
en påmindelse. Invitationerne til at deltage udsendes i serier og i stratificeret form (under behørig hensyntagen 
til ligelig fordeling blandt delpopulationer), indtil det krævede antal respondenter er nået. 

Stikprøveudtagning og spredning 

Undersøgelsens udgangspunkt er, at mindst 3 600 respondenter skal deltage af hensyn til en god statistisk 
pålidelighed. Dette tal muliggør også en god spredning mellem befolkningens forskellige 
baggrundskarakteristika. Der findes ikke kun en slags nederlandske borgere. Derfor er der på forhånd sørget for, 
at stikprøven har en god spredning over en række karakteristika. Nederlandene er et forholdsvis lille land, men 
synspunkter kan variere fra region til region. En persons holdning til den relative betydning, som vedkommende 
tillægger et tema, kan (også) bestemmes af, hvor vedkommende bor. Folk, der bor i landdistrikter, kan f.eks. se 
anderledes på et tema som sikkerhed end folk, der bor i byområder. Desuden viser undersøgelser fra Sociaal en 
Cultureel Planbureau (SCP), at personer med en højere uddannelse oftere er EU-tilhængere end personer med 
en lavere uddannelse, og at unge oftere går ind for EU end ældre (kilde: "Wat willen Nederlanders van de 
Europese Unie?" (Hvad ønsker nederlandske borgere sig af Den Europæiske Union? Sociaal en Cultureel 
Planbureau, Haag, 2019). 
 
Derfor tildelte vi på forhånd kvoter for følgende tre karakteristika for at sikre, at stikprøven har en repræsentativ 
spredning: 1) region (efter COROP-områder), 2) alder og 3) uddannelsesniveau. Desuden afspejler stikprøvens 
spredning følgende baggrundskarakteristika: køn, oprindelse, daglige gøremål og politisk præference. 
 
COROP-områderne er udviklet efter princippet om knudepunkter ("kerne", der leverer ydelser, eller som har en 
regional funktion) på grundlag af pendlerstrømme. Princippet om knudepunkter er fraveget visse steder til 
fordel for provinsgrænserne. Efter en nyinddeling af kommunerne, hvorved COROP-grænserne overskrides, er 
inddelingen blevet justeret (kilde: CBS).  Inden for COROP-regionerne sørger vi for en god spredning i 
aldersgrupper med følgende inddeling: 18-34 år, 35-54 år, 55-75 år og over 75 år. 
 
Endelig har vi sørget for en repræsentativ spredning over alle uddannelsesniveauer. I stikprøven stemmer 
respondenternes fordeling overens med den nationale fordeling af det højeste uddannelsesniveau, der er som 
følger: 
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Højeste uddannelsesniveau  

Lavt: grundskoleuddannelse, forberedende erhvervsuddannelse på mellemniveau 
(VMBO), sekundæruddannelse på højere niveau (HAVO) eller 
gymnasieskoleuddannelse (VWO) (år 1-3), erhvervsuddannelse på mellemniveau 
(MBO) (år 1) 

32,1 % 

Middel: sekundæruddannelse på højere niveau (HAVO) eller gymnasieuddannelse 
(VWO) (år 4-6), erhvervsuddannelse på mellemniveau (MBO) (år 2-4) 

44,6 % 

Højt: videregående erhvervs- eller universitetsuddannelse 22,9 % 

Ukendt  0,4 % 

Svar 
I alt deltog 4 086 respondenter i panelundersøgelsen. Målet om 3 600 udfyldte spørgeskemaer er dermed 
opfyldt. 
 
Svar efter COROP-område og aldersgruppe 18-34 år 35-54 år 55-75 år over 75 år 

Norddrenthe 11 14 17 5 

Sydøstdrenthe 10 12 14 4 

Sydvestdrenthe 7 10 11 3 

Flevoland 29 33 28 6 

Nordfriesland 20 22 25 8 

Sydøstfriesland 12 13 14 3 

Sydvestfriesland 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Sydvestgelderland 16 18 20 5 

Delfzijl og omegn 2 4 5 1 

Østgroningen 7 10 12 3 

Øvrige Groningen 36 26 28 8 
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Mellemlimburg 13 17 21 7 

Nordlimburg 17 20 23 7 

Sydlimburg 38 40 52 17 

Mellem-Nordbrabant 34 35 35 11 

Nordøst-Nordbrabant 41 43 51 14 

Vest-Nordbrabant 40 47 49 15 

Sydøst-Nordbrabant 55 56 58 18 

Haarlem storbyområde 13 18 18 7 

Alkmaar og omegn 14 19 19 6 

Storamsterdam 116 104 88 23 

Het Gooi en Vechtstreek 13 21 19 7 

Ijmond 12 14 15 4 

Kop van Noord-Holland 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Nordoverijssel 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Sydvestoverijssel 10 11 12 3 

Utrecht 96 100 89 27 

Øvrige Zeeland 16 21 23 8 

Zeeuws-Vlaanderen 6 8 9 3 

Leiden en Bollenstreek storbyområde 30 31 31 10 

Haag storbyområde 63 70 57 18 

Delft en Westland 19 15 15 4 

Storrijnmond 103 107 99 31 

Øst-Sydholland 22 24 25 8 

Sydøst-Sydholland 24 26 26 9 
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Svar efter uddannelsesniveau   

Lavt 1 382 34 % 

Middel 1 747 43 % 

Højt 915 22 % 

Ukendt  42 1 % 

Pålidelighed og repræsentativitet 

Med 4 086 respondenter er det muligt at foretage observationer af populationen med et pålidelighedsniveau på 
95 % og en fejlmargen på 1,53 %. Resultaternes pålidelighedsniveau og fejlmargen afhænger af stikprøvens 
størrelse. Jo større stikprøven er, desto mere pålideligt og/eller nøjagtigt kan resultaterne generaliseres til 
populationen. 
 
Pålidelighedsniveauet defineres som 1 (100 %) minus signifikansniveauet. Det gængse signifikansniveau er på 
5 %. Så er der tale om et pålidelighedsniveau på 95 %. Det vil sige, at resultaterne, hvis undersøgelsen gentages 
på samme måde og på samme betingelser, vil give det samme billede i 95 % af tilfældene. 
Nøjagtigheden (udtrykt som fejlmargen) angiver det værdiinterval, inden for hvilket den faktiske værdi i 
populationen ligger. Med andre ord: Hvor meget afviger resultaterne fra stikprøven maksimalt fra de resultater, 
man ville opnå, hvis hele populationen svarede? En fejlmargen på 1,53 % betyder, at den faktiske værdi i den 
samlede population maksimalt kan være 1,53 % højere eller lavere end værdien i stikprøven. Konkret betyder 
det, at hvis et undersøgelsesresultat fra stikprøven viser, at 50 % af respondenterne finder et bestemt tema 
vigtigt, er den faktiske procentdel maksimalt 1,53 % højere eller 1,53 % lavere end 50 %, dvs. mellem 48,47 % og 
51,53 %. En fejlmargen på maksimalt 5 % er almindelig og alment accepteret i (statistiske) kvantitative 
undersøgelser. 
 
Ud over pålideligheden er stikprøvens repræsentativitet vigtig. Da invitationerne til at deltage i undersøgelsen 
udsendes i serier og i stratificeret form, er resultaterne repræsentative med hensyn til COROP-områder og 
aldersgrupper i hvert COROP-område. Svarene er også repræsentative med hensyn til den nationale fordeling af 
det højeste uddannelsesniveau. 

Andre baggrundskarakteristika 

Der er stillet en række ekstra baggrundsspørgsmål til respondenterne i panelundersøgelsen. Spørgsmålene 
vedrører køn, holdning til EU, oprindelse, daglige gøremål, og hvilket politisk parti man ville stemme på, hvis der 
var valg nu. 
 
49 % af respondenterne er mænd, 50 % er kvinder, og 1 % foretrækker ikke at besvare dette spørgsmål. 
 
51 % af respondenterne mener, at det er godt, at Nederlandene er medlem af EU, 13 % mener, at det er dårligt, 
og 36 % er neutrale eller har ingen mening. 
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95 % af respondenterne er født i Nederlandene. For 89 % af respondenterne er begge forældre født i 
Nederlandene. For 5 % er begge forældre født i udlandet. 

Respondenternes aktuelle politiske præference 

Parti % 

Folkepartiet for Frihed og Demokrati (VVD) 14 % 

Partiet for Frihed og Fremskridt (PVV) 13 % 

Det Socialistiske Parti (SP) 8 % 

66-Demokraterne (D 66) 6 % 

Den Kristelig-Demokratiske Union (CDA) 6 % 

Arbejderpartiet (PvdA) 6 % 

Partij voor de Dieren 4 % 

Det Grønne Venstreparti 4 % 

ChristenUnie 3 % 

JA21 3 % 

BoerBurgerBeweging (BBB) 2 % 

Forum voor Democratie (FvD) 2 % 

Det Reformerte Politiske Parti (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK 1 % 

Groep Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Fractie Den Haan 0 % 

Andre 2 % 

Blank stemme 3 % 
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Foretrækker ikke at svare 13 % 

Stemmer ikke 5 % 

Hvad er dit væsentligste daglige gøremål i øjeblikket? 

Beskæftigelse % 

Elev/studerende 6 % 

Deltidsansat 16 % 

Fuldtidsansat 31 % 

Selvstændig 3 % 

Hjemmegående 5 % 

Jobsøgende 2 % 

Frivillig 2 % 

Uarbejdsdygtig 6 % 

Pensionist 27 % 

Andre 1 % 

Foretrækker ikke at svare 1 % 

Spørgeskema 
Spørgeskemaet og denne rapport er på bestilling af Udenrigsministeriet udarbejdet af en uafhængig ekstern 
organisation. Spørgeskemaet er opbygget i moduler og består af følgende afsnit, der svarer til temaerne for 
konferencen om Europas fremtid: 
vigtige temaer og Europas rolle 
klimaforandringer og miljø 
sundhed 
økonomi og beskæftigelse 
EU's rolle i verden 
sikkerhed og retsstatsprincippet 
onlinemiljøet 
europæisk demokrati 
migration og flygtninge 
uddannelse, kultur, ungdom og idræt 
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Ved udarbejdelsen af spørgeskemaet er der lagt stor vægt på spørgsmålenes kvalitet, pålidelighed og relevans. 
Der er således tilstræbt en neutral, ikkeledende formulering af spørgsmål, påstande og valgmuligheder. Dernæst 
er spørgsmålene gennemgået for at sikre, at de er affattet i et forståeligt sprog (B1-niveau). 
 
Spørgeskemaet er testet ved en kvalitativ undersøgelse ansigt til ansigt med testrespondenter, der tilhører 
målgruppen. På den måde er det undersøgt, hvordan spørgsmålene opfattes af forskellige typer respondenter. 
Hvis et spørgsmål kognitivt har vist sig for vanskeligt (for komplekst), er det blevet justeret. 

Analysemetoder 

I denne undersøgelse er der blevet brugt to analysemetoder: 

Univariat analyse 

Ved en univariat analyse bruges deskriptiv statistik til at beskrive variablerne i en undersøgelse. I denne 
undersøgelse er der brugt hyppighed og gennemsnit. 

Bivariat analyse 

Ved bivariate analyser observeres forholdet mellem to variabler, i dette tilfælde forholdet mellem betydningen 
af de forskellige temaer, og hvorvidt EU skal beskæftige sig med dem eller ej, samt 
baggrundskarakteristikummet alder. Signifikansprøver er brugt til at undersøge, om forskellige aldersgrupper 
tillægger et givet tema en anden betydning og har forskellig holdning til, om disse temaer er anliggender, som 
EU bør beskæftige sig med. 

Rapportering og fuldstændighed 

Denne rapport indeholder en analyse af resultaterne af alle spørgsmål, der stilles til respondenterne i 
undersøgelsespanelet. Ved nogle spørgsmål har respondenterne mulighed for at give "åbne" svar (dvs. svar, der 
ikke på forhånd er kategoriseret). De åbne svar er derefter kategoriseret og indarbejdet i rapporten. De idéer, 
som respondenterne har anført i de frie kommentarfelter, bruges som input til de forskellige temabaserede 
dialoger i kølvandet på borgerdialogen "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa). 
 

2. Indgående temabaserede dialoger online 
De centrale temaer på konferencen om Europas fremtid er blevet drøftet mere indgående i otte temabaserede 
dialoger online. Formålet med disse dialoger var at finde ud af, hvorfor folk mener det, de gør, og hvilke motiver 
og følelser der ligger bag. Hvilke bekymringer har folk, og hvilke muligheder ser de? Under dialogmøderne havde 
deltagerne også mulighed for at komme med forslag og idéer om temaerne. De kunne også rejse temaer, der 
ikke indgår i konferencen, men som er vigtige for dem. 
 
De temabaserede dialoger fandt sted den 12. og 14. oktober og den 9. og 11. november. I oktober blev der 
tilrettelagt fire temabaserede dialoger online om temaerne i klyngen "Økonomi og demokrati". I november blev 
der tilrettelagt fire temabaserede dialoger online om temaerne i klyngen "Klima og EU i verden". Der deltog i 
gennemsnit 29 personer i hvert dialogmøde (i alt 231). Deltagerne blev udvalgt blandt panelmedlemmerne (se 1) 
og via de sociale medier. 
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3. Dialoger med specifikke grupper 
Det er alment kendt, at visse grupper af nederlandske borgere i mindre grad er vant til at deltage i (online) 
undersøgelser og paneler. For at få et repræsentativt billede af "Nederlandenes stemme" var det vigtigt, at de 
nederlandske borgere også kunne give udtryk for deres idéer og synspunkter. Derfor har vi også tilrettelagt en 
række fysiske dialoger i forbindelse med "Forestilling om Europa" (Kijk op Europa). De synspunkter og idéer, vi 
på denne måde har indsamlet, er blevet brugt som et af grundlagene for anbefalingerne. 

Målgrupper 

Målgrupper, der er vanskelige at nå, kan ikke defineres entydigt. Forskning og erfaring har vist, at nederlandske 
borgere med en ikkevestlig baggrund er betydeligt mindre tilbøjelige til af sig selv at deltage i undersøgelser og 
diskussioner. Da de udgør en stor gruppe (14 % af den nederlandske befolkning1), er de blevet udvalgt til at 
deltage i dialogen med henblik på "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa). De samme afvejninger er 
foretaget for folk med ringe læse- og skrivefærdigheder. Også dette er en stor gruppe (2,5 millioner 
nederlandske borgere2), der til dels falder sammen med gruppen af migranter (39 %). Endelig er der blevet 
gennemført en dialog med en gruppe, der sjældent indgår i undersøgelser og diskussioner, og som er kritisk 
over for Europa, men som erhvervsmæssigt har en del at gøre med Europa. Virksomheder i landbrugssektoren 
er blevet udvalgt til at deltage. 
 
Ovennævnte grupper er blevet kontaktet gennem organisationer, som de er medlem af, f.eks. 
migrantorganisationer, interesseorganisationer og erhvervsorganisationer. Da vi har begrænset antallet af 
dialoger til otte, har det ikke været muligt at dække dem alle fuldt ud. Det gør valget af deltagere lettere 
vilkårligt. Ved udvælgelsen af deltagere har vi også først og fremmest fokuseret på interesse for at deltage og 
hjælpe med at mobilisere græsrødderne samt praktiske spørgsmål som tilgængelighed mht. dato og sted. 
 
Der er afholdt fysiske dialoger med medlemmer af følgende organisationer: 
Stichting Hakder, alawisamfund, Schiedam 
Stichting Asha, hindusamfund, Utrecht (to dialogmøder) 
Piëzo, civilsamfundsorganisation, Zoetermeer 
Taal Doet Meer, organisation for folk med ringe læse- og skrivefærdigheder, Utrecht 
BoerenNatuur, en sammenslutning af landbrugsfællesskaber 
Marokkaans Dialoog Overvecht, marokkansk samfund, Utrecht 
Femmes for Freedom, interesseorganisation for kvinder med migrantbaggrund, Haag 
 
I alt har 110 personer deltaget i disse dialogmøder. 
 

4. Dialoger med unge 
Unge er en prioriteret målgruppe for konferencen om Europas fremtid. For aktivt at tilskynde dem til at deltage i 
borgerdialogen "Forestillinger om Europa" (Kijk op Europa) og give denne gruppes synspunkter og idéer ekstra 
vægt er der blevet afholdt seks fysiske dialogmøder specifikt for unge. 
 
Møderne fandt sted hos følgende institutioner: 
Studievereniging Geschiedenis, universitetet i Leiden 
Dr. Knippenbergschool, MO, Helmond 
Coalitie-Y, jongerenplatform SER (Sociaal-Economische Raad) 
Graafschap College, MBO, Doetinchem 
CSG Jan Arentsz, TMO, Alkmaar 
Nationale Jeugdraad (mødet fandt sted eksternt) 
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I alt har 110 unge deltaget i disse dialogmøder. 

Anvendte diskussionsteknikker 

Under de temabaserede dialoger online, dialogerne med specifikke grupper og dialogerne med unge er den 
såkaldte sokratiske samtalemetode blevet benyttet. Denne metode har i mange år været brugt i Nederlandene 
til vores "Dag van de Dialoog" (dialogens dag), hvor mennesker overalt i Nederlandene taler med hinanden om 
emner, der vedrører dem. Ved den sokratiske samtalemetode tager moderatoren hensyn til følgende principper: 
 
Lad de andre fortælle deres historie 
Kom ikke samtidig med en modfortælling 
Behandl hinanden med respekt 
Tal for dig selv ("jeg mener" i stedet for "man siger") 
Bed om en præcisering, hvis der kun gives udtryk for generaliseringer 
Undgå at dømme og undersøg i stedet baggrunden 
Giv plads til tavshed, hvis folk ønsker at tænke sig om 
 
Dialogerne følger rytmen: divergens – konvergens – divergens. Udgangspunktet er, at man først skal divergere 
(give plads til individuelle følelser og synspunkter), før man kan konvergere (diskutere mulige retninger) og 
omsider igen divergere (f.eks. indsamle individuelle anbefalinger). Erfaring og teori viser, at denne rytme sikrer 
et optimalt forløb for dialogen. 
 
Alle dialoger er blevet ledet af professionelle facilitatorer. 
 

5. Åben undersøgelse online: Spørgeskema og "Swipen naar de 
toekomst" ("Swipe til fremtiden") 
Spørgeskemaet til panelundersøgelsen har også været åbent for alle nederlandske borgere, herunder dem, der 
bor i udlandet. Det var åbent fra den 1. september 2021 til den 14. november 2021. Desuden havde alle 
nederlandske borgere i samme periode mulighed for at deltage via "Swipen naar de toekomst" ("Swipe til 
fremtiden"), et onlineværktøj med 20 påstande. 

Besvarelse og gennemførelse 

I alt har 1 967 respondenter udfyldt spørgeskemaet, og 6 968 har arbejdet sig igennem hele "swipe"-værktøjet. 
Både spørgeskemaet og "swipe"-værktøjet var åbent for alle: Der var ingen forud fastsatte betingelser eller 
udvælgelseskriterier for at deltage. Man kunne springe spørgsmål i spørgeskemaet over (der var ingen 
obligatoriske spørgsmål) for at få flest mulige svar. Deltagerne svarede meget hyppigere "Foretrækker ikke at 
svare" i spørgeskemaet end i den repræsentative panelundersøgelse. 
Baggrundskarakteristikaene ved deltagerne i det åbne spørgeskema og "swipe"-værktøjet adskiller sig på flere 
punkter fra baggrundskarakteristikaene ved deltagerne i den repræsentative panelundersøgelse. Resultaterne 
fra det åbne spørgeskema og "swipe"-værktøjet er ikke repræsentative til forskel fra resultaterne fra 
panelundersøgelsen. Resultaterne fra den åbne undersøgelse online blev brugt som supplement til 
panelundersøgelsen. De giver et indblik i fremherskende følelser og idéer i Nederlandene. De forbedringsforslag, 
der er angivet i fritekstfelterne, er blevet brugt i forbindelse med undertemaet "Diskussioner og idéer online og 
fysisk". "Swipe"-værktøjet er blevet brugt til at få indblik i en række følelser, der findes i Nederlandene. Der er 
taget hensyn til resultaterne ved udarbejdelsen af anbefalingerne. Da repræsentativitet er et krav, er der i denne 
rapport kun i begrænset omfang taget hensyn til resultaterne fra den åbne onlineundersøgelse. 
 
Denne publikation er udarbejdet af Udenrigsministeriet. 
www.kijkopeuropa.nl 
 
 
  



III – Henvisninger til resultater af nationale arrangementer 

 

• Belgien 

• Bulgarien 

• Tjekkiet 

• Danmark 

• Tyskland 

• Estland 

• Irland 

• Grækenland 

• Spanien 

• Frankrig 

• Kroatien 

• Italien 

• Cypern 

• Letland 

• Litauen 

• Luxembourg 

• Ungarn 

• Malta 

• Nederlandene 

• Østrig 

• Polen 

• Portugal 

• Rumænien 

• Slovenien 

• Slovakiet 

• Finland 

• Sverige 

  

https://futureu.europa.eu/pages/belgium
https://futureu.europa.eu/pages/bulgaria
https://futureu.europa.eu/pages/czechia
https://futureu.europa.eu/pages/denmark
https://futureu.europa.eu/pages/germany
https://futureu.europa.eu/pages/estonia
https://futureu.europa.eu/pages/ireland
https://futureu.europa.eu/pages/greece
https://futureu.europa.eu/pages/spain
https://futureu.europa.eu/pages/france
https://futureu.europa.eu/pages/croatia
https://futureu.europa.eu/pages/italy
https://futureu.europa.eu/pages/cyprus
https://futureu.europa.eu/pages/latvia
https://futureu.europa.eu/pages/lithuania
https://futureu.europa.eu/pages/luxembourg
https://futureu.europa.eu/pages/hungary
https://futureu.europa.eu/pages/malta
https://futureu.europa.eu/pages/netherlands
https://futureu.europa.eu/pages/austria
https://futureu.europa.eu/pages/poland
https://futureu.europa.eu/pages/portugal
https://futureu.europa.eu/pages/romania
https://futureu.europa.eu/pages/slovenia
https://futureu.europa.eu/pages/slovakia
https://futureu.europa.eu/pages/finland
https://futureu.europa.eu/pages/sweden


IV – Henvisning til rapport fra den flersprogede digitale platform 

 

Flersproget digital platform for konferencen om Europas fremtid – rapport, februar 2022 

 

 

_________________________ 
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