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BILAG

det europæiske konvent
Endelig tekst vedtaget af det europæiske ungdomskonvent
den 12. juli 2002 i Bruxelles
Indledning
"EU skal være mere demokratisk, mere gennemsigtigt og mere effektivt. Det skal finde et svar på tre
grundlæggende udfordringer: Hvordan kan borgerne, og navnlig de unge, bringes nærmere på
det europæiske projekt og de europæiske institutioner? Hvordan kan man strukturere det politiske
liv og det europæiske politiske område i et udvidet EU? Hvordan kan man gøre EU til en stabiliserende faktor og et forbillede i en ny verden med flere poler?"
Fra "Laeken-erklæringen om Den Europæiske Unions fremtid"
Inddragelsen af de unge i opbygningen af Den Europæiske Union var et af de specifikke mål i
Laeken-erklæringen. De unge er ikke blot vigtige for Europas fremtid, de har også en vigtig rolle at
spille i dagens Europa. Ungdomskonventets vægtige resultater viser uden nogen tvivl, at de unge
ikke kun bør inddrages, fordi de er unge, men også fordi de kan yde et virkeligt bidrag til opbygningen af morgendagens Europæiske Union.
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Når vi ser på fremtiden, kan vi gøre det med selvtillid, en selvtillid, der bygger på resultaterne af
den mest vellykkede integrationsmodel i verden. Den europæiske integration har skabt en hidtil
ukendt fred, stabilitet og velstand for millioner af borgere ved at løse konflikter i henhold til retsstatsprincippet. For unge af i dag, der udgør den mest europæiske generation hidtil, er europæisk
samarbejde en naturlig måde at løse vore fælles problemer på. Vi bærer ikke frygt eller begrænsninger med os fra fortiden og kan derfor tillidsfuldt se vores fælles europæiske fremtid i møde.
Allerede i dag er Europa mere end et teknokratisk eller økonomisk begreb, men vi må udvikle det
som et politisk fællesskab, der bygger på fælles værdier og frembyder en vision om et forenet og
fredeligt kontinent. Tidligere generationer har drømt om denne vision for Europa; i dag skal vi til at
virkeliggøre denne drøm. I denne proces lægger flere og flere unge vægt på at overvinde den nuværende Unions fejl og modsætninger ved at forenkle traktaterne.
Aktive unge på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan kan spille en væsentlig rolle ved at
stimulere debatten, fremme aktivt borgerskab og europæisk identitet. Mange af dem gør det i ungdomsorganisationer og andre ikke-statslige organisationer, der ofte har vist sig i stand til at nå og
repræsentere de unge fra de mest marginaliserede og udstødte grupper. Trods det faktum, at unge
udgør en tredjedel af EU's stemmeberettigede befolkning, er de imidlertid stadig underrepræsenteret
i EU's beslutningstagende organer. Vi mener, at der bør gøres en større indsats fra alle relevante organers side for at afhjælpe dette.
Ungdomskonventet har tydeliggjort vores synspunkter, idet de unge, der er repræsenteret her, ønsker en Europæisk Union, der giver en vision af en forenet og demokratisk fremtid, der tilbyder
borgerne et tilgængeligt styre, og som har instrumenterne og legitimiteten til at imødekomme deres
forventninger. Vi har stillet dristige krav om en ambitiøs reform af Unionen, der sætter den i stand
til at tage dagens udfordringer og morgendagens muligheder op. Det er muligt at skabe et Europa,
der er forenet i sin mangfoldighed. Vi beder jer ikke om mere, end vi har været villige og i stand til
at gøre selv.
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Opgaver og visioner for Den Europæiske Union
Vi, Europas ungdom, har en historisk mulighed for at give udtryk for vore opfattelser af vort kontinents fremtid.
Vi er den første generation, der lever i et Europa uden jerntæppet.
Vi ønsker et Europa præget af tolerance, åbenhed og integration. Vi ønsker et Europa, der bygger på
grundlæggende værdier som fred, frihed, dialog, lighed, solidaritet og respekt for menneskerettighederne, og som er baseret på princippet om lighed mellem medlemsstater. Kernen i vores vision er
et Europa, der er ansvarligt for og over for sine borgere. Tiden er kommet til at skabe et virkeligt
unionsborgerskab.
Et borgernes Europa er et Europa, der stræber efter social samhørighed inden for Unionen og på
verdensplan. Det er et Europa, der går ind for fred og respekt, og som er i stand til at give europæiske svar på europæiske udfordringer under passende hensyn til dets borgeres regionale og nationale
identitet og arv. Den europæiske borger skal ses ikke blot som et enkeltstående individ, men i sammenhæng med sin sociale, kulturelle og økologiske baggrund. Denne baggrund er primært påvirket
af hans eller hendes nationale identitet. Vor fælles europæiske identitet kan ikke erstatte disse nationale rødder, men den kan supplere og udvide dem.
Vi bør være med til at udvikle Europa, et Europa, der træffer afgørelser gennem debat, som har
mere demokratiske, åbne institutioner, mere effektiv beslutningstagning, og som er tættere på os,
borgerne. Den Europæiske Union bør som mål have demokratiets udvikling, modernisering af
økonomiske og sociale strukturer, miljøbeskyttelse og bekæmpelse af udstødelse og fattigdom.
Vi har brug for et Europa, der er til stede på den internationale scene med stor indflydelse på de
vigtige internationale strategiske beslutninger og derfor i stand til at give værdifulde svar på de udfordringer, som globaliseringen indebærer. Fra at være en politisk dværg skal Europa nu have midlerne til at bringe sig i position som en forenet global aktør.
1.

Europa er ikke kun en økonomisk og politisk enhed, men også en social enhed med stor kulturel mangfoldighed. Europa må således være parat til yderligere at forbedre og udvikle sine
største sociale og politiske resultater. Vi kan se meget tydeligt, at social beskyttelse over
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hele kontinentet er blevet en del af vor identitet. Sociale rettigheder er grundlæggende rettigheder og en del af unionsborgerskabet. I dag er det kun på europæisk plan, at der kan skabes
velfærd for alle. For at blive et velfærdens Europa bør EU udarbejde fælles lovgivning inden
for social- og arbejdsmarkedspolitikken og lige muligheder. Chartret om grundlæggende rettigheder er et meget vigtigt instrument i forbindelse med opbygningen af borgernes Europa,
forudsat at det bliver retligt bindende. Det skal derfor være første kapitel af en europæisk forfatning. Unionen må give alle europæiske borgere mulighed for at nyde godt af fælles solidaritet og opnå anerkendelse, mobilitet og friheder. Dette betyder social harmonisering, der gør
det muligt at koordinere lønpolitikker og dermed også at definere kollektive overenskomster,
der anerkendes i hele Unionen. Med henblik herpå behøver vi et Europa, der forsvarer de offentlige tjenester, og som holder fast i sin opgave.
Efter det indre marked og euroen er tiden kommet til at skabe en europæisk kulturel ramme.
Det betyder fremme af uddannelses- og mobilitetsprogrammer for unge med henblik på at nå
frem til et frit og åbent arbejdsmarked. Det vil gøre det muligt at overvinde hindringerne for
anerkendelsen af eksamensbeviser og erhvervskvalifikationer. Vi foreslår at indføre undervisning i den europæiske integrationsproces.
2.

Der skal være en klar og gennemsigtig fordeling af kompetencer mellem Unionen og det nationale niveau i den europæiske forfatning, således at folk forstår, hvem der er ansvarlig for
hvad, og hvordan de kan bidrage til den politiske proces. Fordelingen af kompetencer skal
styres af nærhedsprincippet, der bedst svarer til idéen om, at mennesket er i centrum i Den
Europæiske Union.

3.

Et af de grundlæggende mål for europæisk integration er at sikre en bæredygtig udvikling på
kontinentet. Økonomisk vækst skal kombineres med en sund social- og arbejdsmarkedspolitik, der sigter mod øget beskæftigelse og sikring af arbejdstagernes grundlæggende rettigheder, navnlig blandt unge. Der skal udarbejdes stærkere EU-strategier til bekæmpelse af langtidsledighed. Der skal ligeledes opretholdes klare økologiske standarder, også inden for nuklear sikkerhed. Hvis Europa skal kunne se frem til en sikker fremtid, må både medlemsstaterne og kandidatstaterne ophøre med at anvende nuklear energi. I overgangsfasen - indtil alle
kraftværker er lukkede - skal høje og obligatoriske sikkerhedsstandarder håndhæves for alle
atomkraftværker for at garantere vor sikkerhed. EU skal endvidere støtte vedvarende energiformer.
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4.

For at omdanne Den Europæiske Union til et egentligt område med solidaritet har vi brug for
et solidt og udvidet europæisk budget. Det europæiske budget bør finansieres på en måde, der
er mere retfærdig end i dag. Det bør derfor overvejes at indføre fælles skatter for at forberede
Den Europæiske Union på de kommende års udfordringer. Dette omfatter indførelse af en
fælles kapitalvindingsskat og en afgift på energiforbrug (bortset fra vedvarende energi), hvorved man vil undgå skattekonkurrence og social dumping.

5.

Uddannelse er en vigtig drivkraft for innovation og styrkelse af de unges handlekraft. Vor opgave må være at sikre fri uddannelse for alle og at sikre erhvervsuddannelsesmuligheder.

6.

Lighed skal stå i centrum af det europæiske projekt. Det er vigtigt for begrebet unionsborgerskab. Vi ønsker at bekæmpe forskelsbehandling i alle dens former og på alle niveauer i vort
samfund. Hvad enten det er på grund af køn, etnisk eller social baggrund, sprog, religion eller
tro, politiske holdninger, handicap, alder eller seksuel orientering, kan vi ikke tolerere systematisk uretfærdighed.
Den Europæiske Union bør respektere og værdsætte alle sine borgere. Den Europæiske Union
bør styrke de nationale handlingsplaner om social inddragelse og fattigdom. Disse planer bør
have fælles indikatorer for virkeliggørelse af målene og derved give alle borgere mulighed for
at leve i værdighed.
Den Europæiske Union skal være en union, der bygger på solidaritet og frihed. Unionen skal
vedtage et fælles system for økonomisk indvandring og et retfærdigt og sikkert asylsystem.
Den Europæiske Union skal støtte unges behov og rettigheder. Handlingsplanerne skal styrke
Europas unges handlekraft.

7.

I overensstemmelse med visionen for et forenet Europa ser vi alle europæiske lande som mulige EU-medlemsstater og støtter udvidelsen af Den Europæiske Union. Udvidelsen vil skabe
en bredere region af fred og stabilitet på det europæiske kontinent med alle dens fordele. Siden slutningen af den kolde krig har der været håb om stabilitet og fredelig sameksistens over
hele kontinentet. Denne mulighed for stabilitet og sikkerhed vil føre til, at der opstår et område med velstand og bæredygtig social og økonomisk udvikling.
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8.

Internationalt samarbejde er også en modgift mod nationalisme, etniske konflikter og diktaturer. Den Europæiske Union skal arbejde for fred, demokrati, menneskerettigheder, nedrustning og udvikling i hele verden. Menneskerettighederne er ikke indenrigsanliggender; de skal
beskyttes på internationalt plan. Eftersom den ulige fordeling af rigdommene i verden er en
trussel mod freden, er økonomisk samarbejde i sig selv et sikkerhedspolitisk værktøj. En retfærdig, sammenhængende og stærk udviklings- og samarbejdspolitik er en nødvendighed. EU
har et særligt ansvar over for sine naboer, og som anført ovenfor ser vi alle europæiske lande
som mulige EU-medlemsstater.

9.

Fremtidens Europæiske Union skal give borgerne og navnlig de unge reelle muligheder for at
deltage.

10.

Konventet om Europas Fremtid skal sikre et gennembrud i reformen af EU-institutionerne.
EU's og dens medlemsstaters kompetence skal klarlægges. Der skal indføres klare regler for
institutioner og beslutningsprocesser. Nærhedsprincippet bør altid følges. Der skal opstilles en
klar definition af regionernes rolle. De nationale parlamenters og de nationale regeringers beføjelser bør klarlægges. Der bør lægges særlig vægt på at respektere mindre folkerige medlemsstaters betydning. Der bør skabes en fuldt ud demokratisk ramme for Unionen i form af
et føderalt parlamentarisk system.

11.

For at sikre et stærkt Europa for fremtiden er det vigtigt, at EU lægger større vægt på at lytte
til sine unge og letter tværkulturel og grænseoverskridende kommunikation. Det er vigtigt, at
der bliver iværksat flere programmer med henblik på at samle peer-grupper med fælles interesser. Unge kunstnere, filosoffer, psykologer, sociologer og politikere bør føres sammen; deres meninger bør komme til udtryk og høres. Et vellykket Europa bør opbygges i fællesskab
og dagligt.
Vi, medlemmerne af det europæiske ungdomskonvent, er parat til at skabe vor generations
fremtid, vort kontinents fremtid. Vi mener, at et ungdomskonvent først og fremmest bør fremsætte et klart ønske om at få bragt Europa tættere på de unge. Vi har brug for en sammenhængende europæisk ungdomspolitik, der giver klare svar på spørgsmål, der er specifikke for de
unge. Europa skal nu have en klar vision for uddannelse, informationssamfund, tværkulturel
ungdomsudveksling, ungdomsbeskæftigelse og daglige problemer med marginaliserede unge.
Dette er, hvad vi, Europas ungdom, skal bruge Den Europæiske Union til.
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Demokrati og deltagelse i Den Europæiske Union
For et europæisk demokrati
Bruxelles og de politiske processer, der foregår dér, føles fjernt fra os borgere. Den alarmerende
lave valgdeltagelse ved valg til Europa-Parlamentet viser dette. Hverken borgerne i almindelighed
eller vi, de unge i særdeleshed, forstår, hvem der er ansvarlig for hvilken politik i denne labyrint af
europæisk lovgivning. Regeringskonferencer og EU-topmøder fra Maastricht til Nice har vist, at
EU's beslutningstagning ikke er hverken gennemsigtig, demokratisk eller effektiv.
Vi, Europas unge, pålægger Det Europæiske Konvent at arbejde for mere demokrati, mere gennemsigtighed og mere effektivitet for at genskabe forbindelsen til borgerne. For at nå dette mål skal der
foretages grundlæggende reformer af selve EU's natur. Dette bør føre til en føderal forfatning, der
omfatter chartret om grundlæggende rettigheder, en klarere opdeling af kompetencer og en ny institutionel struktur i Europa, hvor Europas unge får et større ord at skulle have sagt.
Chartret om grundlæggende rettigheder
Chartret om grundlæggende rettigheder skal medtages som en central del af denne forfatning. Det
skal være retligt bindende og bør være kernepunktet i forfatningen.
Kompetencer
Morgendagens Union skal bygge på decentralisering og forskelligartethed, ikke småligt bureaukrati
og overregulering. Det betyder, at EU kun får ansvar for de afgørelser, der ikke kan gennemføres
lige så godt på nationalt eller regionalt plan. Udøvelsen af kompetencer bør bygge på de to principper om nærhed og proportionalitet, der skal overvåges nøje. Nærhedsprincippet betyder, at afgørelser skal træffes på det lavest mulige forvaltningsniveau. Der bør være et katalog med EU's enekompetencer og med kompetencer, der er delt mellem EU og medlemsstaterne, og det bør fremgå tydeligt, at alle andre kompetencer henhører under medlemsstaterne. For at opnå et letforståeligt og effektivt politisk system i Den Europæiske Union bør anden og tredje søjle slås sammen med første
søjle og derved sikre en integreret EU-politik på alle politikområder.
Institutionelle rammer:
Unionen har behov for et demokratisk, åbent og gennemsigtigt beslutningssystem, der skal stå til
ansvar over for borgerne, for på ny at skabe forbindelse mellem Europas folk og de afgørelser, der
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træffes i deres navn. Dette bør baseres på det demokratiske princip om magtens deling.
Som den eneste direkte og demokratisk valgte instans bør Europa-Parlamentet, der repræsenterer
borgerne, være med til at træffe afgørelse på alle politikområder. Det bør have fuld budgetkompetence, og det bør have initiativret. Bruxelles bør være eneste hjemsted for Europa-Parlamentet og
dets sekretariat. Endvidere bør Europa-Parlamentet have ret til at foreslå og vælge formanden for
Europa-Kommissionen og have beføjelser til at afsætte de enkelte kommissærer og sætte Kommissionens formand under anklage. Medlemmerne af Europa-Parlamentet bør vælges ved standardiserede europæiske valg.
Rådet bør holde åbne møder. De forfatningsmæssige regioner bør efter aftale med deres medlemsstater deltage i møderne i Ministerrådet, når det drøfter spørgsmål, der henhører under disse regioners kompetencer. Rådet bør omdannes til et egentligt andetkammer, der træffer afgørelser sammen
med Europa-Parlamentet om EU-lovgivning. Afgørelser på specielt følsomme områder kan træffes
med et dobbelt flertal af stater og personer. Vetoretten bør afskaffes i Unionens beslutningssystem.
Europa-Kommissionen står som garant for den europæiske forfatning. Europa-Kommissionen skal
omdannes til en rigtig udøvende magt for Europa. Den skal være fuldt ansvarlig over for EuropaParlamentet og Rådet. Europa-Kommissionen skal høre aktører fra civilsamfundet, når den anvender sin initiativret.
Alle spørgsmål inden for Unionens kompetence bør underlægges Domstolen. Alle borgere bør have
ret til at indbringe en sag for Domstolen. Den Europæiske Union bør derfor have status som juridisk
person. Med henblik på den forestående udvidelse af EU skal alle officielle sprog i medlemsstaterne
anerkendes som officielle EU-sprog.
Resultaterne af konventet skal ratificeres i en europæisk folkeafstemning for at sikre, at borgerne
har det sidste ord, når det gælder Europas fremtid.
Inddragelse af Europas unge
Reformerne af Den Europæiske Union bør ikke begrænses til institutionelle ændringer og en ny
kompetenceordning. Den fremtidige EU bør være et Europa, der er skabt af dets borgere for at tjene
deres interesser og behov. En mere struktureret og mere institutionaliseret dialog med
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civilsamfundet bør sikre, at EU træffer afgørelser om emner, der faktisk har betydning for Unionens
borgere.
Unionen skal i sit beslutningssystem inddrage sin mangfoldighed af sproglige, etniske og andre sociale grupper og skal fastsætte og gennemføre målelige mål for social inddragelse og afskaffelse af
fattigdom. Europas unge skal inddrages så tidligt som muligt i beslutningsprocesser, der involverer
EU-institutionerne. Høringsprocessen om hvidbogen om ungdom var et godt eksempel på, hvordan
EU-institutionerne kan samarbejde med de unge, vore organisationer og andre dele af civilsamfundet.
Derfor opfordrer vi som ungdommens repræsentanter Det Europæiske Konvent til at sikre:
at idéen fra hvidbogen om ungdom, der går ud på at nedsætte et ungdomsudvalg, bliver forelagt direkte for EU-institutionerne.
at seniorkonventet udarbejder en informationsstrategi, der kan medvirke til at inddrage flere
borgere i debatten om Europas fremtid.
at borgere fra alle samfundslag inden for disse rammer får mulighed for at deltage fuldt ud i
denne debat. Den Europæiske Union anerkender betydningen af, at alle europæiske borgere
inddrages i udviklingen og gennemførelsen af politik i Den Europæiske Union. EU anerkender specielt den grundlæggende ret for marginaliserede grupper, f.eks. handicappede og folk,
der tilhører etniske, kulturelle eller sproglige mindretal, til at blive inddraget i denne proces.
at EU på grundlag af dette finder nye måder at uddanne og informere folk om Europa på, og
sikrer, at borgerne ved, hvordan deres politiske system ser ud, med henblik på at fremme idéerne om fælles identitet og fælles værdier. Der skal gives specifikke timer i europæisk kultur,
borgerskab og institutioner i alle skoler på primær- og sekundærtrinnet. Hvert land bestemmer
frit antallet af årlige timer.
at der ydermere er en stærk forbindelse mellem unge parlamentsmedlemmer og unge i deres
valgkredse for at sikre, at de unge har muligheden for at opleve europæisk politik.
at alle EU-borgere har et EU-pas, der er det samme i alle medlemsstaterne.
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Europa i en globaliseret verden
Europas strategi med hensyn til forbindelserne med andre regioner i verden, dets udenrigspolitik,
udfordringen med at sikre fred og stabilitet og dets forsvarsstrukturer skal bygge på europæiske
værdier vedrørende demokrati, frihed, lighed, solidaritet og overholdelse af menneskerettighederne.
Globaliseringen har ført til en verdensorden med flere poler med voksende indbyrdes afhængighed
og samtidig et stigende antal aktører. Disse omfatter internationale organisationer, NGO'er, store
globale selskaber og privatpersoner. I denne komplekse verdensorden bliver der kun taget hensyn til
Europas borgeres interesser, hvis vi taler med én stemme.
Demokratisering og bæredygtig udvikling skal prioriteres højt i forbindelse med Europas internationale bestræbelser. Derfor er det vigtigt at opretholde en aktiv dialog med, hvad der i dag er verdens yderområder, eftersom der ikke kan ske globale fremskridt, så længe der er et økonomisk skel
mellem den nordlige og den sydlige halvkugle. Ydermere må vi fremme forhandlinger om nuklear
og konventionel nedrustning kraftigt.
Kun overstatslige institutioner kan skabe stabilitet og påvirke globaliseringskræfterne. Vi vil have
EU til at arbejde for en mere samarbejdsvillig verden. EU må øge sit samarbejde navnlig i forbindelse med udenrigspolitikken. Følgende skridt skal tages:
Udvikling af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
Udenrigspolitikken skal være Den Europæiske Unions enekompetence. Udenrigs- og sikkerhedspolitikken bør integreres og beslutningerne træffes på demokratisk vis af Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør være én enkelt kommissær for udenrigsanliggender, der fører den fælles politik ud i
livet.
Varetagelse af sikkerheden i Europa
EU bør følge en omfattende strategi for at fremme fred og sikkerhed, der bygger på 1) konfliktforebyggelse, 2) krisestyring, der omfatter en hurtig udrykningsstyrke (RRF) og Petersberg-opgaverne,
og 3) post-konflikt-institutionsopbygning. EU skal udvikle en forsvarsidentitet. Den hurtige udrykningsstyrke gør det muligt for Europa at deltage i fredsbevarende operationer og krisestyringsoperationer. Den kan dog ikke fungere uden NATO-aktiver og har ingen rolle som forsvarer for EU. En
europæisk hær vil være mere effektiv, både økonomisk og militært.
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Der er dog ingen medlemsstat, der mod sin vilje bør tvinges til at deltage i en europæisk forsvarsstruktur. EU skal respektere en medlemsstats ret til at deltage i internationale samarbejdsaftaler
uden for Unionen.
Solidaritet med udviklingslandene
Det er kun ved at fremme social retfærdighed og global solidaritet, at vi kan bygge fundamenterne
for fred og stabilitet. EU bør opfylde FN-målet (for udviklingsbistand) på 0,7% af BNP i 2004,
hvoraf Unionen yder det meste. EU bør prioritere udviklingslandene højt og åbne EU's markeder for
deres eksport. EU bør afbalancere sit bistandsbudget mellem statslige og ikke-statslige organisationer. Gældslettelse på grundlag af aftaler mellem donor- og modtagerlandene skal fremmes for at
lette de fattigste lande for massive gældsbyrder. Gældslettelse bør knyttes til fremskridt med hensyn
til menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder.
Indvandring og asyl
Ud over at være økonomisk fordelagtig er migration et historisk og naturligt fænomen, og det er
også et grundlæggende træk ved europæisk kultur. Globalisering af markedet har gjort globalisering
af grundlæggende rettigheder og dermed fri bevægelighed endnu mere nødvendig. EU skal derfor
gennemføre en fælles aktiv migrations- og integrationspolitik og fremme den inden for det europæiske samfund gennem videre uddannelse. Alle EU-medlemsstater bør dele ansvaret for kontrollen
ved EU's ydre grænser.
Bekæmpelse af AIDS
EU skal hurtigt udarbejde en europæisk plan til bekæmpelse af AIDS i overensstemmelse med FN's
aftaler. EU bør godkende foranstaltninger til at lette produktionen og distributionen af generiske
lægemidler mod AIDS.
International handel
Det er for stor en opgave for én stat alene at sikre, at samfundet drager nytte af strømme af global
kapital, information og økonomiske ressourcer. EU bør arbejde hårdere for at fremme bedre arbejdsvilkår i hele verden og imødegå konkurrencebegrænsende metoder. Den fælles landbrugspolitik og EU's toldpolitik hindrer de fattigste lande i verden i at få adgang til de europæiske markeder
og hæmmer dermed udviklingen og begrænser handelen. EU's politikker i forhold til forhandlinger
inden for WTO, IMF, Verdensbanken og GATS skal afspejle behovet for social udvikling og beskytte offentlige tjenester (som f.eks. uddannelse, sundhed, offentlig transport).
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En ledende rolle inden for global governance
EU bør spille en ledende rolle inden for fremme af global governance. Verdenserklæringen om
menneskerettigheder og verdenserklæringen om børns rettigheder udgør sammen med andre europæiske værdier et stærkt grundlag for et europæisk bidrag til internationale institutioner. EU's medlemsstater skal tale med én stemme i internationale institutioner.
For at gøre EU effektiv, men også mere gennemsigtigt og bringe den tættere på borgerne bør den
endvidere overveje at opretholde en permanent dialog med civilsamfundet og tage hensyn til de
tusinder af mennesker fra nye sociale bevægelser, der drøfter en anden form for globalisering - en
social globalisering, en globalisering af rettigheder.
EU bør arbejde på at styrke OECD's, Verdensbankens og IMF's betydning som økonomisk instrumenter, og OSCE 's og Europarådets betydning som politiske instrumenter. EU bør støtte FN fuldt
ud som den vigtigste organisation, der tager sig af internationale forbindelser. EU bør anmode om at
få sin egen repræsentation i FN i stedet for staternes nationale repræsentation. EU skal værne om
principperne om international retfærdighed ved at støtte Den Internationale Straffedomstol (ICC).
Bæredygtighed
Global miljøsikkerhed skal være højeste prioritet i europæisk udenrigspolitik. EU bør fremme dette
spørgsmål inden for det internationale samfund og arbejde på at nå frem til global gennemførelse af
internationale miljøaftaler.
Kyoto-aftalen er et vendepunkt i international politik, men den udgør kun grundlaget for den videre
udvikling af det vitale miljøsamarbejde.
Man bør overveje at indføre en EU-miljøafgift, og selskaber bør gøres ansvarlige for den miljømæssige skade, de forårsager, og for deres produkter fra vugge til grav. Bæredygtig udvikling er den
eneste måde, hvorpå der kan sikres globale fremskridt på lang sigt, og EU bør fremme den for at
erstatte kortsigtede projekter, der bygger på omgående, men futil profit.
Videnskab og forskning
Europa skal samarbejde med andre regioner om udveksling af forskning. Et sådant samarbejde kan
resultere i en hurtigere og mere effektiv udvikling og fremme udviklingen af demokrati og velstand
i hele verden.
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International terrorisme
EU skal bekæmpe national og international terrorisme, eftersom den er en trussel mod demokrati,
frihed og sikkerhed. I den sammenhæng er det uhyre vigtigt at fremme demokratiseringen, civilsamfundet og den menneskelige udvikling i de lande, hvor den internationale terrorisme er mest
fremme.
Samarbejde med andre regioner i verden
Vi må lægge særlig vægt på Europas nabolande, som f.eks. Middelhavslandene og Samfundet af
Uafhængige Stater, og lande, med hvilke Europa har stærke historiske og kulturelle forbindelser,
f.eks. de latinamerikanske lande.
Udvidelsen må ikke resultere i et nyt jerntæppe gennem Europa. EU skal se vores østlige naboer
som højt prioriterede samarbejdspartnere. Øget involvering fra EU's side i disse lande vil støtte helt
unge demokratier, forebygge overtrædelser af menneskerettigheder og hjælpe med til at udvikle en
fri markedsøkonomi.
Middelhavet er EU's sydlige grænse. Euro-Middelhavssamarbejdet under Barcelona-processen bør
være en af EU's udenrigspolitiske prioriteter for at fremme stabilitet i denne følsomme region. Den
Europæiske Union skal mere aktivt vise sin vilje til at opretholde stabilitet og fremme demokrati,
lighed, retsstatsprincippet og grundlæggende frihedsrettigheder på alle områder i Europa, hvor disse
ikke bliver respekteret.
Europa skal anvende sine stærke historiske og kulturelle bånd med Latinamerika for at styrke demokratiske fremskridt og social og økonomisk udvikling i denne vigtige region. Forbindelserne
mellem USA og Europa har været en vigtig stabiliserende faktor i de sidste årtier, og dette bør fortsætte i de kommende år. Den europæisk-arabiske dialog bør intensiveres. EU bør opbygge forbindelser og samarbejde snævert med andre regionale strukturer som f.eks. Mercosur, Asean og Den
Afrikanske Union.
Europa bør fremme sin kulturelle mangfoldighed og sine værdier internationalt. Vi må respektere
andre folks værdier og kulturer og stimulere kulturudveksling og -samarbejde, navnlig gennem civilsamfundet og ungdommen. Unge i Europa bør have mulighed for at udvikle evner og kompetencer til at imødegå udfordringerne i en globaliseret og konkurrencepræget verden og forstå deres
rolle i denne sammenhæng.
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Konklusioner
Henstillingerne i dette dokument er resultatet af tre dages arbejde for 210 repræsentanter fra 28
lande. Hvis dette ungdomskonvent og vore resultater skal værdsættes som andet og mere end et PRnummer, finder vi det meget vigtigt, at vore henstillinger bliver integreret i drøftelserne i Det Europæiske Konvents arbejdsgrupper.
Vi vil gerne optræde som forkæmpere for denne proces. Vi vil rapportere tilbage til de unge, vi repræsenterer, og henvende os til de unge europæere generelt for at sikre, at drøftelserne om Europas
fremtid ikke er forbeholdt et begrænset antal europæiske borgere. Vi mener, at dette engagement er
af stor betydning og en naturlig del af den opgave, det er at være delegeret ved ungdomskonventet.
Til gengæld ønsker vi regelmæssig høring og direkte involvering af unge i det videre arbejde i Konventet om Europas Fremtid og i den politiske beslutningstagning i EU-institutionerne generelt.
Konventet bør medtage en tydeligere henvisning til unge i den føderale forfatning, således at ungdomsspørgsmål bliver taget mere alvorligt, samtidig med at hovedansvaret for ungdomspolitikken
fortsat bør høre under medlemsstaternes kompetencer. Forfatningstraktaten bør anerkende ikkestatslige organisationers og arbejdsmarkedets parters rolle i forhold til EU-institutionerne, således at
borgerne bedre kan deltage i Den Europæiske Union.
Konventet bør inddrage ungdomsorganisationer, de unges delegerede og andre aktive unge som en
ressource af innovative idéer, og vi stiller os til rådighed og regner med, at I vil kontakte os på for at
sikre, at unges idéer, visioner, bidrag, bekymringer og interesser bliver bragt frem.
Ydermere mener vi, at Det Europæiske Konvent bør aflægge rapport til ungdomskonventets præsidium om, hvordan vore ønsker bliver indarbejdet i arbejdsgruppernes udkast og i traktatudkastene.
Ungdomskonventet opfordrer Det Europæiske Konvent til, inden det afslutter sit arbejde, at forelægge sine udkast for en ny samling i ungdomskonventet. Med henblik herpå pålægger vi vort præsidium og Det Europæiske Ungdomsforum at forberede en ny samling og at iværksætte et initiativ
fra ungdomskonventet for at tilrettelægge en bredere og regelmæssig høring af unge og ungdomssammenslutninger i hele Europa, så længe Det Europæiske Konvent arbejder. Vi håber, at konventet
og EU-institutionerne vil yde den nødvendige støtte hertil.
________________________
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