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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) 

 

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) 
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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) 

 

 

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) 
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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) 

 

 

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) 
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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) 

 

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) 
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13. Strengere produktionsstandarder og rimelige arbejdsvilkår i hele produktions- og værdikæden 

(Panel 3 anb. 21) 

 

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]  

 

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 

 
1 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: #3, #17, #18, #19 
2 # = EU-borgerpanelets anbefalinger 
3 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: #39, #40, #41, #42, #43, #49, NL1, NL2, #51 
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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. nvestering 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] 

 

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 

 
4 Nationale borgerpanelers anbefalinger 
5 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: #44, #45, #46, #47, #50 
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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] 

 

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 

 
6 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: #39, #40, #45, #48, #49, #50, #51, FR Ændring 8, 
FR Ønske 11, NL2, NL3 
7 Anbefalingerne fra det nederlandske borgerpanel adskiller sig fra anbefalingerne fra det europæiske borgerpanel, 
idet de anfører, at sundhed og sundhedspleje primært bør være et nationalt ansvar [NL 3] 
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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. 

 

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) 

 
8 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1: 9, 10, 11, 12, 14; i Nederlandene: 1; 
Italien: 1.1,; i Litauen: 3, 8. 
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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) 

 

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) 

 
9 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1: 10, 11 & 14; Tyskland: 2.1, 2.2; 
Nederlandene: 1, 2; Frankrig: 3, 9; Italien: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 4.a.2, 6.1; Litauen: 1, 7. 
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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) 

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) 
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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) 

 

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) 

 
10 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1: 1, 2, 7, 28, 30; Tyskland: 4.1, 4.2; 
Nederlandene: 4; Frankrig: 6; Italien: 5.a.1, 5.a.4, 6.1, 6.2. 
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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 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 

 
11 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1: 19, 20, 21, 25; Italien: 4.a.1. 
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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).  

 

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 

 
12 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1: 21, 22, 23, 26, 27; Italien: 5.a.1. 



27/4/2022/ 
 

17 
 

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) 

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 

 
13 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: EU-borgerpanel 1: 13, 31; Nederlandene: 2.3; 
Italien: 4.b.3, 4.b.6; Litauen: 9, 10. 
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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. 

 

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: 

 
 14Fra debat i arbejdsgruppen og plenarforsamlingen 
15 Se anbefaling 1 fra ECP4, anbefaling 2 fra det tyske nationale borgerpanel, Panel 1 "EU i verden" og det italienske 
borgerpanel, klynge 2, anbefaling 1, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
16 Se anbefaling 4 fra EU-borgerpanel 4 og det italienske borgerpanel, klynge 2, anbefaling 5 og 6, videreudviklet i 
arbejdsgruppen. 
17 Se den digitale platform og det italienske borgerpanel, klynge 2, anbefaling 2 og 3, videreudviklet i 
arbejdsgruppen.  
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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. 

 

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 

 
18 Se anbefaling 14 fra EU-borgerpanel 4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
19 Se anbefaling 2 fra ECP4 og det italienske borgerpanel, klynge 2, anbefaling 4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
20 Se anbefaling 2 fra ECP4 og det italienske borgerpanel, klynge 2, anbefaling 4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
21 Se anbefaling 1 fra det tyske nationale borgerpanel, Panel 1 "EU i verden", videreudviklet i arbejdsgruppen 
22 Se anbefaling 3 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
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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.  

 

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: 

 
23 Se anbefaling 11 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
24 Se anbefaling 13 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
25 Se anbefaling 15 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
26 Se anbefaling 16 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
27 Se anbefaling 12 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
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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. 

 

 

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 civilsamfund 34  

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 

6. 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 

4. 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 

 
28 Se anbefaling 21 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
29 Se den digitale platform, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
30 Se den digitale platform, videreudviklet i arbejdsgruppen 
31 Se anbefaling 26 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
32 Se anbefaling 18 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
33 Se anbefaling 19 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
34 Se anbefaling 19 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
35 Se anbefaling 25 fra ECP4 
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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 

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 

 
36 Fra debat i arbejdsgruppen og plenarforsamlingen 
37 Se ændring 2 fra det franske nationale borgerpanel/franske nationale arrangementer 
 38Se anbefaling 20 fra ECP4 og det italienske borgerpanel, klynge 2, anbefaling 7, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
39 Se ændring 2 fra det franske nationale borgerpanel. 
40 Se anbefaling 24 fra ECP4 og det italienske borgerpanel, klynge 2, anbefaling 7, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
41 Se anbefaling 22 fra ECP4, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
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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 

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.  

 

  

  

 
42 Se anbefaling 1 om EU i verden fra det nederlandske nationale borgerpanel, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
43 Se den digitale platform og plenardebatter, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
44 Se den digitale platform, videreudviklet i arbejdsgruppen. 
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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 

 

 
45 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: EU-borgerpanel 2 (ECP2): 10, 11, 14, 30; belgiske 
borgerpanel: 1.3.1, 1.4.2, 1.4.3; tyske borgerpanel: 5.1, 5.2; nederlandske borgerpanel: 1.2. 
46 ECP2-anbefaling 14. Belgiske borgerpanel anb. , 1.4.2, 1.4.3. Nederlandske borgerpanel anb. 
47 ECP2-anb. 11. Tyske borgerpanel anbefaling 5.1, 5.2. Debat i arbejdsgruppen. 
48 ECP2-anbefaling 11. Arbejdsgruppen. Plenar. 
49 ECP2-anbefaling 10.  
50 ECP2-anbefaling 30. 
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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 

 

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: 

 
51 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: ECP2: 7, 8, 9; nederlandske borgerpanel: 1.3, 4.3. 
52 ECP2-anbefaling 7. Drøftelse i arbejdsgruppen. 
53 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om digital omstilling. 
54 ECP2-anbefaling 9.  
55 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om digital omstilling. 
56 ECP2-anbefaling 8. Nederlandsk borgerpanel-anb. , 4.3. 
57 ECP2-anb. 7, 8. 
58 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om digital omstilling. 
59 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: ECP2: 5, 12, 13, 17, 28; belgiske borgerpanel: 
1.5.1, 2.1.1 - 2.4.3; nederlandske borgerpanel: 3.1. 
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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 

 

 
60 ECP2-anb. 5. Belgiske borgerpanel-anb. Nederlandsk borgerpanel-anb. 
61 ECP2-anb. 12. Belgiske borgerpanel anb. 
62 ECP2-anb. 17 og 28. Belgiske borgerpanel-anb. , 2.1.3, 2.2.1., 2.2.2. 
63 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om digital omstilling. 
64 ECP2-anb. 5 og 28. Belgiske borgerpanel anb. , 2.3.3. 
65 ECP2-anb. 28. Belgiske borgerpanel anb.2.3.1., 2.4.1., 2.4.2.  
66 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om digital omstilling. 
67 ECP2-anb. 13. 
68 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om digital omstilling. 
69 ECP2-anb. 13. 
70 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om digital omstilling. 
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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  

 

 

 

30. Forslag: Dyrs rettigheder, landbrug79 

 

Mål: Træffe afgørende foranstaltninger for at fremme og sikre et mere økologisk og klimaorienteret 

landbrug, navnlig gennem: 

 
71 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: ECP2: 1, 2, 21, 22, 23; nederlandske borgerpanel: 
1.1. 
72 ECP2-anb. 22. Drøftelse i arbejdsgruppen. 
73 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse. 
74 ECP2-anb. 21. Nederlandske borgerpanel-anb. 
75 ECP2-anb. 23. 
76 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om en stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse. 
77 ECP2-anb. 1. Drøftelse i arbejdsgruppen. 
78 ECP2-anb. 2. Drøftelse i arbejdsgruppen. 

79 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: ECP2: 3, 4, 6. 
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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 

 

 

  

 
80 ECP2-anb. 3. 
81 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om klimaforandring og miljø. 
82 ECP2-anb. 4. 
83 ECP2-anb. 6. 
84 Spørgsmålet også taget op i arbejdsgruppen om klimaforandring og miljø. 
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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) 

7. Harmonisering af kvalitetsbetonede digitale standarder og forbedring af sikker datamobilitet for at 
lette grænseoverskridende interoperabilitet; (arbejdsgruppen, MDP) 

 
85 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: EU-borgerpanel 1 (ECP1): 17, 40, 47; 
nederlandske borgerpanel 1 
86 Se link til ECP 3, anb. 38, i forbindelse med infrastruktur til elektriske køretøjer. 
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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. 

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.  

7. Øgede investeringer og bestræbelser på at fremme digitaliseringen af læring, herunder videregående 
uddannelser. (Arbejdsgruppen, MDP) 

 
 
 

 

33. Forslag: Et sikkert og pålideligt digitalt samfund — cybersikkerhed og desinformation88 

 

 
87 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1 (ECP1): 8, 34, 47, italienske 
borgerpanel 5.2 
88 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1 (ECP1): 39, 46, litauiske borgerpanel 
2.6, nederlandske borgerpanel 1 
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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. 

 

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) 

 
89 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 1 (ECP1): 42, 43, 44, 45, nederlandske 
borgerpanel 2 
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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) 

 

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 

 
90 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: EU-borgerpanel 1 (ECP1): 7, 16, 17, tyske og 
italienske borgerpanel 1.3 
91 Se link med arbejdsgruppen om en stærkere økonomi  
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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)  

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. 
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"Europæisk demokrati" 

 

36. Forslag: 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 

 
92 Arbejdsgruppens ændring 3A og 3B 
93 ECP2-anb. 32, 37, BE's, FR's og NL's nationale paneler 
94 FR's nationale panel 
95 Arbejdsgruppens ændring 8, kortere formulering 
96 ECP2-anb. 29 
97 ECP2-anb. 19, 32, BE's og FR's nationale paneler samt DK's repræsentant for nationale arrangementer 
98 BE's nationale panel 
99 Arbejdsgruppens ændring 7B 
100 BE's nationale panel 
101 Endelig Kantarrapport, s. 85 
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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 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 

 
102 ECP2-anb. 39, BE's nationale panel 3 
103 Arbejdsgruppens ændring 10A, kortere formulering 
104 DK-repræsentant for nationale arrangementer 
105 Arbejdsgruppens ændring 54C 
106 DK-repræsentant for nationale arrangementer 
107 DK-repræsentant for nationale arrangementer 
108 Arbejdsgruppe ændring 15A, kompromisformulering  
109 ECP2-anb. 24, 36, 38 og BE's nationale panel 
110 Arbejdsgruppens ændring 16C 
111 ECP2-anb. 33, BE's, FR's og NL's nationale paneler 
112 ECP2-anb. 26 
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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  

 

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: 

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  

 
113 Arbejdsgruppens ændring 17 
114 BE's nationale panel 
115 Arbejdsgruppens ændring 18A 
116 ECP2-anb. 25 
117 Arbejdsgruppens ændring 18B 
118 ECP2-anb. 31, BE's og NL's nationale paneler 
119 Ændring 19A til 19A, omformulering, så den passer til teksten 
120 Arbejdsgruppens ændring 21, kompromis 
121 BE's og FR's nationale paneler 
122 Arbejdsgruppens ændring 23B 
123 ECP2-anb. 27, BE's nationale panel 
124 Arbejdsgruppens ændring 25C 
125 ECP-anb. 14 
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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"127 med kandidater fra 
flere medlemsstater, samtidig med at der tages hensyn128 til de synspunkter, der er givet udtryk for 
blandt borgerne i alle EU's medlemsstater om dette spørgsmål129. 

• Nogle af Europa-Parlamentets medlemmer bør vælges fra en fælles EU-liste, mens resten 
vælges inden for medlemsstaterne.130 

• Denne reform bør også sigte mod at lette digitale afstemningsmuligheder131 og sikre effektive 
stemmerettigheder for personer med handicap.132 
 

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.133 Dette er et universelt spørgsmål, og mennesker i alle aldre bør inddrages.134 

• 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 
Kommissionen135 eller ved hjælp af et Spitzenkandidatsystem136. 

 
126 ECP-anb. 18 NB: Borgerrepræsentanter forklarede, at dette bør gennemføres og anvendes omhyggeligt 
127 Repræsentanter for Kommissionen forklarede, at dette bør gennemføres efter en overgangsperiode for ikke at 
haste tingene igennem 
128 Arbejdsgruppens ændringer 28, E,G,H 
129 ECP2-anb. 16, NL's nationale panel 20, nationalt panel var splittet om "tværnationale lister" 
130 På baggrund af ECP2-anb. 16, drøftelse i arbejdsgruppen 
131 ECP2-anb. 19 og MDP 
132 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
133 Arbejdsgruppens ændring 32B 
134 ECP2-anb. 36, BE's og FR's nationale paneler 
135 FR's nationale panel ("valg af formanden for Europa-Kommissionen ved almindelige valg"), MDP (Endelig 
Kantarrapport: En gruppe af bidrag drøfter borgernes direkte valg af formanden for Kommissionen) 
136 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 
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• Europa-Parlamentet bør have ret til at tage lovgivningsinitiativer med henblik på at foreslå137 
de emner, der skal drøftes, og efterfølgende vedtage de nødvendige tekster for at følge op på 
de henstillinger, der kommer ud af drøftelserne138. 

• Europa-Parlamentet bør træffe afgørelse om EU's budget, da det er parlamenternes ret på 
nationalt plan139. 

• 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.140 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.141 
Demokratiet er indarbejdet i institutionerne og i samfundet som helhed, herunder på 
arbejdspladsen, gennem arbejdsmarkedsparternes rolle.142 
 
 

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.143 

• 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.144 
 

2. Sikre gennemsigtighed i beslutningstagningen ved at give uafhængige borgerobservatører mulighed 
for nøje at følge beslutningsprocessen, sikre ret til mere aktindsigt145 og på dette grundlag udvikle 
stærkere forbindelser og en styrket dialog mellem borgerne og EU‑institutionerne146. 

• 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 

 
137 Arbejdsgruppens ændring 34C 
138 BE's national panel (3.2), FR's nationale panel (11), MDP (Endelig Kantarrapport: "For så vidt angår Europa-
Parlamentet opfordrer bidragyderne oftest til, at det får reel lovgivningsmæssig initiativret") 
139 MDP (Endelig Kantarrapport: "For så vidt angår Europa-Parlamentet (...) opfordres der også til, at det får tildelt 
skattemæssige beføjelser") Den 13. april 2022 opponerer arbejdsgruppens medlemmer fra Rådet imod indholdet i 
denne foranstaltning. 
140 Rådet mener ikke, at dette forslag er baseret på en anbefaling fra borgerne. Det er derfor ikke i 
overensstemmelse med den aftalte metode. 
141 Regionsudvalget i arbejdsgruppen 
142 Arbejdsgruppe ændring 38, kompromisformulering 
143 ECP2-anb. 20 
144 ECP4-anb. 21 
145 Arbejdsgruppens ændring 43 
146 ECP2-anb. 34, NL's nationale panel 
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på samme måde. Dette vil gøre det muligt for interesserede borgere at følge EU's politiske 
beslutningsproces og holde politikere og politiske beslutningstagere ansvarlige.147 Europa-
Parlamentets undersøgelsesbeføjelse bør styrkes. 

• EU's beslutningsproces bør videreudvikles, så nationale, regionale og lokale repræsentanter, 
arbejdsmarkedets parter og det organiserede civilsamfund inddrages mere148. 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.149 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.150 
 

3. Overveje at ændre navnene på EU-institutionerne for at præcisere deres funktioner og respektive 
rolle i EU's beslutningsproces for borgerne151. 

• EU's beslutningsproces bør baseres på en klarere og mere forståelig struktur, som ligner de 
nationale systemer152, og som udtrykkeligt afspejler kompetencefordelingen mellem EU-
institutionerne og medlemsstaterne.153 

• kunne Rådet for Den Europæiske Union hedde EU's Senat, og Europa-Kommissionen kunne 
hedde EU's eksekutivkommission154. 

 

4. Styrke Den Europæiske Unions leveringskapacitet på vigtige områder155.                                                                                     
                                                                                                          

5. Sikre passende civile og sociale dialogmekanismer og -processer på alle trin i EU's beslutningsproces, 
lige fra konsekvensanalyser til udformning og gennemførelse af politikker156. 

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 dialog med civilsamfundsorganisationer og borgerpaneler. Et livligt samfund er 
afgørende for Den Europæiske Unions demokratiske liv157: 

 
147 Drøftelse i arbejdsgruppen baseret på ECP2-anb. 2, NL's nationale panel, MPD (Endelig Kantarrapport: "Øget 
gennemsigtighed og større inddragelse af borgerne støttes") støttes også i EU's beslutningsproces. 
148 Drøftelse i arbejdsgruppen (redegørelse ved de nationale parlamenter og Regionsudvalget) 
149 Arbejdsgruppens ændring 45C 
150 Arbejdsgruppens ændring 46B 
151 ECP2-anb. 15 
152 Drøftelser i arbejdsgruppen baseret på behovet i ECP2 15 for at "præcisere EU-institutionernes funktioner", 
MDP (Endelig Kantarrapport: "Der er også (...) forslag om at uddybe systemet med en lovgivende forsamling med 
to kamre i EU"). 
153 Arbejdsgruppens ændring 48B 
154 ECP2-anb. 15 
155 Drøftelser i arbejdsgruppen 
156 Arbejdsgruppens ændring 52A 
157 EESS, kompromisformulering  
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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 beslutningstagningsprocessen158. 

 

40. Forslag: NÆRHED 

 

1. Aktiv nærhed og forvaltning på flere myndighedsniveauer er centrale principper og grundlæggende 
elementer for EU's funktionsmåde og demokratiske ansvarlighed159. 

 

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 
lovgivningsbeføjelser160. 

 
3. At reformere Regionsudvalget, så det kommer til at omfatte passende dialogkanaler for regioner samt 

byer og kommuner, og styrke dets rolle161 i den institutionelle arkitektur i forbindelse med spørgsmål 
om territoriale konsekvenser162. 

 

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 plan163. 
 

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. 164 

 

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 konvention165. 

 

 

  

 
158 ECP-anb. 35, FR's national panel samt arbejdsgruppens ændringer, kombination af 51C og D 
159 Arbejdsgruppens ændring 53D 
160Drøftelse i arbejdsgruppen, de nationale parlamenter 
161 Drøftelse i arbejdsgruppen, Regionsudvalget og EØSU. Endelig Kantarrapport, s. 85 
162 Arbejdsgruppens ændring 58B 
163 Arbejdsgruppens ændring 59B 
164 Drøftelse i arbejdsgruppen, arbejdsmarkedets parter og flere andre medlemmer 
165 Arbejdsgruppe ændring 63A, kompromisformulering 
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"Migration" 

 

 

41. Forslag: Lovlig migration166 

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).  

 

42. Forslag: Irregulær migration167 

 

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). 

 
166 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 4 (ECP4) 6, 7, 9, 28, 30, Litauen 9 
167 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 4 (ECP4) 8, 27, Litauen 10, 
Nederlandene 3. 
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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 migration168 (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). 

 

44. Forslag: Asyl, integration169 

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). 

 
168 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 4 (ECP 4) 10, 35, 38 
169 Borgeranbefalinger, som forslaget primært er baseret på: EU-borgerpanel 4 (ECP 4), 29, 31, 33, 36, 37, 38, 39 og 
40, Italien 3.8 og 4.4 (s. 15) og 5.6 (s. 11), Litauen 2 og 3 og Nederlandene 1 og 2. 



27/4/2022/ 
 

44 
 

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, integration170 (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). 

 
 

 

  

 
170 Forslaget er primært baseret på følgende forslag fra borgerne: EU-borgerpanel 4 (ECP 4) 7 og 32, Frankrigs 
ændring 13. 
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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 eksamensbeviser171. Der bør 
vedtages en certificeret minimumsstandard for uddannelse i grundfag, der starter i grundskolen172. 
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 medlemsstater173. Den Europæiske Union bør også fremme anerkendelsen af ikkeformel og 
uformel læring174 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 historie175. 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 
integrationsproces176. 

− Digitale færdigheder177. 
− STEAM178        
− 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 

 
171 Fransk NCP Ændring 6. 
172 ECP1-anbefaling 37. 
173 ECP-anbefaling 3. Fransk NCP Ændring 6. 
174 ECP1-anbefaling 41. 
175 Behandles mere detaljeret i arbejdsgruppen om europæisk demokrati. Se anbefaling nr. 24 fra EU-borgerpanel 

2, Belgiens NCP-anbefaling nr. 1.1, 1.2 og 2.12 og Italiens NCP-anbefaling om "inklusionspolitikker".  
176 Italiens NCP-anbefaling om "inklusionspolitikker". 
177 Behandles mere detaljeret i arbejdsgruppen om digital omstilling. Se anbefaling nr. 8 og 34 fra EU-borgerpanel 

1. 
178 Italiens NCP-anbefaling om " Tilskyndelse af unge til at studere naturvidenskabelige fag". 
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medlemsstaterne. EU bør sikre, at de øremærkede midler anvendes af medlemsstaterne til 
de tilsigtede formål179.  

− 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 resultater180.   

− 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 finansieringsprogram181. 

− Bekæmpelse af mobning og racisme. 

3. Støtte uddannelse af lærere182 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 mobilitet183 

4. Prioritere adgang til hardware og effektive bredbåndsforbindelser med henblik på at opfylde alle 
børns og familiers uddannelsesmæssige behov184.  

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 emner185. 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 

 
179 ECP1-anbefalinger 33 og 48. Ligeledes behandlet af arbejdsgruppen om digital omstilling. Se anbefaling nr. 47 

fra EU-borgerpanel 1 om sund brug af internettet. 
180 ECP1-anbefaling 5. 
181 Anbefaling nr. 15 og 18 fra EU-borgerpanel 1. 
182 Italiens borgerpanels anbefaling om "Europa i verden". 
183 ECP1-anbefaling 18 og 41 og anbefaling om "Investering i uddannelse af undervisere" fra Italiens borgerpanel. 
184 ECP1-anbefaling 17, der som helhed er tildelt arbejdsgruppen for det digitale område. 
185 ECP1-anbefaling 15. Det tyske borgerpanels anbefaling om "Informationsplatform for udveksling af viden og 

erfaringer i hele EU". 
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en tidlig alder.186 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-Parlamentet187.     

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 virksomheder188. 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 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 uddannelse189. 

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 lettes190. 

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.191 

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 trivsel192. 

 

 
186 Det belgiske borgerpanels anbefaling 6.1 og det franske borgerpanels ændring 7. 
187 Det belgiske borgerpanels anbefaling 7.2.  
188 ECP1-anbefaling 4.  
189 Forslag om at supplere anbefalinger nr. 1 og 30 fra EU-borgerpanel 1, der er omfattet af arbejdsgruppen om en 

stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse. 
190 Forslag om at supplere anbefaling nr. 25 fra EU-borgerpanel 1, der er omfattet af arbejdsgruppen om en 

stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse. 
191 ECP4-anbefaling 28. Nationalt kontaktpunkt for Nederlandene ("Vores vision for kultur, ungdom og sport"), 

anbefaling nr. 1. Nationalt kontaktpunkt for Frankrig. Ændring 6. 
192 ECP1-anbefaling 6. 
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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 Union193: 

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 midler194. 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 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.195 

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)196, en europæisk verdensudstilling, herunder uddannelsesarrangementer, eller at 
gøre Europadagen (den 9. maj) til en europæisk helligdag for alle EU-borgere197. 

4. Beskytte den europæiske kulturarv og europæisk kultur198, herunder gennem anerkendelse af lokale 
og regionale kulturelle og produktionsmæssige særtræk199, nye initiativer til at beskytte og fejre den, 
mobilitet til at fremme udveksling af kulturarv og fremme af eksisterende foranstaltninger såsom Et 

 
193 Det nederlandske borgerpanels anbefaling nr. 2 ("Vores vision for kultur, ungdom og sport"). 
194 ECP1-anbefaling 36. Fransk NCP Ændring 6. Det belgiske borgerpanels anbefaling nr. 2.10 og 2.11. Det tyske 

borgerpanel, "At skabe flere udvekslingsmuligheder for studerende i Europa". Nederlandenes borgerpanels 
anbefaling nr. 1 og 3 ("Vores vision for kultur, ungdom og sport"). Det italienske borgerpanels anbefaling om at 
"Fungere som en sammenstøbning mellem Øst og Vest og fremme kulturel udveksling og fælles kulturelle 
initiativer". 
ECP1-anbefalinger 32 og 38. Det nederlandske borgerpanels anbefaling nr. 3 ("Vores vision for kultur, ungdom og 
sport"). 
196 Det italienske borgerpanels anbefaling om "Europa i verden". 
197 Det franske borgerpanel, ændring 7. Det belgiske borgerpanels anbefaling nr. 2.5, 6.1 og 8.7. Det italienske 

borgerpanels anbefaling om "Styrkelse af europæiske værdier, kulturelle træk og særlige regionale forhold". 
198 Det nederlandske borgerpanels anbefaling nr. 2 ("Vores vision for kultur, ungdom og sport").  
199 Italiens NCP-anbefaling om "Afsked med det 20. århundredes produktionsmodel". 
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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 aktivitet200. 

3. Medtage sportsaktiviteter i udvekslings- og mobilitetsprogrammer på EU-plan.201 

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. 

 

 
200 ECP1-anbefaling 29. 
201 ECP1-anbefaling 36. 


