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BILAGA

Slutdokument antaget av Europeiska ungdomskonventet
Bryssel den 12 juli
Inledning
"Unionen måste bli mer demokratisk, öppen och effektiv. Och den måste finna ett svar på tre
grundläggande utmaningar: Hur kan man på nytt föra medborgarna, i första hand ungdomen,
närmare det europeiska projektet och de europeiska institutionerna? Hur kan man strukturera det
politiska livet och det europeiska politiska utrymmet i en utvidgad union? Hur kan man bygga ut
unionen till en stabiliserande faktor och en referenspunkt i den nya multipolära världen?
Från Laekenförklaringen om Europeiska unionens framtid.
Ett av de särskilda målen i Laekenförklaringen var att göra ungdomar delaktiga i uppbyggnaden av
Europeiska unionen. Ungdomar är inte bara viktiga för Europas framtid utan de spelar också en
väsentlig roll i dagens Europa. Ungdomskonventets mycket goda resultat visar utom allt tvivel att
ungdomar inte skall göras delaktiga bara för att de är unga, utan också därför att de kan lämna ett
reellt bidrag till uppbyggnaden av morgondagens Europeiska union.
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När vi blickar framåt, kan vi göra detta med självförtroende, ett självförtroende som bygger på vad
som har åstadkommits genom världens mest framgångsrika integrationsmodell. Den europeiska
integrationen har gett miljoner medborgare fred, stabilitet och välstånd utan motstycke, på grundval
av konfliktlösning enligt rättsstatsprincipen. För dagens ungdom, som är den mest europeiska
generationen hittills, är det europeiska samarbetet ett naturligt sätt att ta itu med gemensamma
frågor. Vi har inga farhågor eller begränsningar från en gången tid och kan därför med tillförsikt se
fram emot en gemensam europeisk framtid.
Redan nu är Europa mer än ett teknokratiskt eller ekonomiskt begrepp, men vi måste vidareutveckla
Europa som en politisk gemenskap vilken bygger på gemensamma värden och ger en bild av en
enad och fredlig kontinent. Denna bild av Europa har varit en dröm för tidigare generationer – nu
håller vi på att förverkliga drömmen. I samband med detta inriktar sig allt fler ungdomar på att
överbrygga de brister och motsägelser som finns i dagens union genom en förenkling av fördragen.
Aktiva ungdomar på lokal, regional, nationell och europeisk nivå kan ha stor betydelse för att
stimulera debatten samt främja ett aktivt medborgarskap och en europeisk identitet. Många av dem
gör detta i ungdomsorganisationer och andra icke-statliga organisationer, som ofta har visat att de
kan nå och företräda de mest marginaliserade och utanförstående grupperna. Trots att ungdomarna
utgör en tredjedel av EU:s röstberättigade befolkning, är de dock fortfarande underrepresenterade i
EU:s beslutsfattande organ. Vi anser att större insatser från alla relevanta organ bör göras för att
råda bot på detta.
Genom ungdomskonventet har vi klart uttryckt våra åsikter. De ungdomar som är företrädda här vill
ha en Europeisk union som kan erbjuda en enig och demokratisk framtid, som har en för
medborgarna tillgänglig regeringsstruktur och som har instrument och legitimitet för att motsvara
deras förväntningar. Vi har varit djärva i våra krav; krav på en ambitiös reformering av unionen
som gör den rustad att möta dagens utmaningar och morgondagens möjligheter. Det går att uppnå
ett Europa som är enat i sin mångfald. Vi begär inte mer av er än vad vi själva velat och kunnat
göra.
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Uppdrag och visioner för Europeiska unionen
Vi, Europas ungdom, har en historisk möjlighet att ge uttryck för våra åsikter om vår kontinents
framtid.
Vi är den första generationen som lever i ett odelat Europa, utan järnridån.
Vi vill ha ett tolerant, öppet och integrerat Europa. Vi vill ha ett Europa som bygger på de
grundläggande värdena fred, frihet, dialog, jämlikhet, solidaritet och respekt för de mänskliga
rättigheterna och som grundas på principen om medlemsstaternas lika värde. Kärnpunkten i vår
vision är ett Europa som tar ansvar för och är ansvarigt inför sina medborgare. Det är dags att skapa
ett verkligt europeiskt medborgarskap.
Medborgarnas Europa är ett Europa som strävar efter social sammanhållning inom unionen och
över hela världen. Det är ett Europa som har tagit ställning för fred och respekt och som kan ge
europeiska svar på europeiska utmaningar, samtidigt som medborgarnas regionala och nationella
identitet och kulturarv respekteras. Europamedborgaren måste ses inte bara som en enskild individ
utan också i samband med sin sociala, kulturella och ekologiska bakgrund. Denna bakgrund
påverkas främst av den nationella identiteten. Vår gemensamma europeiska identitet kan inte ersätta
de nationella rötterna men komplettera och vidga dem.
Vi bör sträva efter att vidareutveckla Europa, ett Europa där man diskuterar för att besluta och som
har mer demokratiska, öppna institutioner och effektivare beslutsfattande, ett Europa som står
närmare oss medborgare. Europeiska unionen bör syfta till att främja demokratin, moderniseringen
av de ekonomiska och sociala strukturerna, skyddet för miljön och kampen mot utslagning och
fattigdom.
Vi behöver ett Europa som är närvarande på den internationella arenan och har ett stort inflytande
över de viktigaste internationella strategibesluten och som därigenom på ett givande sätt kan möta
globaliseringens utmaningar. För att inte längre vara en politisk dvärg måste Europa ha möjlighet
att skaffa sig en position som en enad global aktör.
1.

Europa är inte bara en ekonomisk och politisk enhet utan också en social enhet med stor
kulturell mångfald. Europa måste därför satsa på att ytterligare förbättra och utveckla sina
största sociala och politiska landvinningar. Det är uppenbart att det sociala skyddet
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har blivit en del av identiteten över hela kontinenten. De sociala rättigheterna är
grundläggande och är en del av det europeiska medborgarskapet. Idag kan välfärd för alla
bara tillhandahållas på europeisk nivå. För att bli ett välfärdens Europa bör EU utarbeta
gemensam lagstiftning i fråga om socialpolitik och lika möjligheter. Stadgan om de
grundläggande rättigheterna är ett instrument av avgörande betydelse vid uppbyggnaden av
medborgarnas Europa, under förutsättning att den blir rättsligt bindande. Den måste därför bli
den första avdelningen i en europeisk konstitution. Unionen måste göra det möjligt för alla
Europamedborgare att åtnjuta allmän solidaritet och att ges erkännande, rörlighet och friheter.
Detta förutsätter en social harmonisering som gör det möjligt att samordna lönepolitiken och
följaktligen att fastställa kollektivavtal som erkänns i hela unionen. För detta behöver vi ett
Europa som slår vakt om den offentliga förvaltningen och driver sitt uppdrag vidare.
Efter den inre marknaden och euron kommer det att vara dags att upprätta en europeisk
kulturell ram. Det innebär att man främjar utbildnings- och rörlighetsprogram för ungdomar i
syfte att uppnå en fri och öppen arbetsmarknad. Detta skulle göra det möjligt att överbrygga
hindren när det gäller erkännande av utbildningsbevis och yrkeskvalifikationer. Vi föreslår att
man inför undervisning om den europeiska integrationsprocessen.
2.

Behörighetsfördelningen mellan unionen och den nationella nivån i den europeiska
konstitutionen måste vara klar och öppen, så att människorna förstår vem som ansvarar för
vad och hur de kan bidra till den politiska processen. Behörighetsfördelningen måste styras av
subsidiaritetsprincipen, som bäst motsvarar tanken att människan står i centrum för
Europeiska unionen.

3.

Ett av de grundläggande målen för den europeiska integrationen är att garantera en hållbar
utveckling i Europa. Ekonomisk tillväxt bör kombineras med en sund socialpolitik som syftar
till högre sysselsättning och garanterar grundläggande rättigheter för arbetstagarna, särskilt
ungdomar. Bättre EU-strategier för att bekämpa långtidsarbetslöshet måste utarbetas. Klara
ekologiska normer måste upprätthållas, också i fråga om kärnsäkerhet. Om Europa skall
kunna se fram emot en säker framtid, måste både medlemsstater och kandidatstater sluta att
använda kärnenergi. Under övergångstiden – till dess att alla kraftverk har stängts – måste
stränga och obligatoriska säkerhetsnormer upprätthållas för alla kärnkraftverk i syfte att
garantera säkerheten. Dessutom måste EU stödja förnybara energislag.
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4.

För att omvandla Europeiska unionen till ett verkligt solidariskt område behöver vi en stabil
och utökad europeisk budget. Den europeiska budgeten bör finansieras på ett rättvisare sätt än
nu. Man bör därför överväga att införa gemensam beskattning för att göra Europeiska unionen
redo för de kommande årens utmaningar. Detta inbegriper att man inför en gemensam
beskattning av kapitalinkomster samt beskattning av energikonsumtion (utom förnybar
energi) för att undvika skattekonkurrens och social dumpning.

5.

Utbildning är en viktig drivkraft för innovation och egenmakt. Vår uppgift måste vara att
garantera fri utbildning för alla och se till att det finns möjligheter till yrkesutbildning.

6.

Jämlikhet måste vara kärnpunkten i det europeiska projektet. Den har avgörande betydelse för
begreppet Europamedborgarskap. Vi vill bekämpa diskriminering i alla former och på alla
samhällsnivåer. Vi kan inte tolerera systematisk orättvisa, vare sig den beror på kön, etnisk
eller social bakgrund, språk, religion eller övertygelse, politiska åsikter, funktionshinder, ålder
eller sexuell läggning.
Europeiska unionen bör respektera och värdesätta alla sina medborgare. Europeiska unionen
bör stärka de nationella handlingsplanerna när det gäller social delaktighet och fattigdom.
Planerna bör ha gemensamma indikatorer för framgång, så att alla medborgare kan leva ett
värdigt liv.
Europeiska unionen måste grundas på solidaritet och frihet. Unionen måste anta ett
gemensamt system för ekonomisk invandring samt ett rättvist och säkert asylsystem.
Europeiska unionen måste främja ungdomars behov och rättigheter. Genom handlingsplaner
måste Europas ungdom ges egenmakt.

7.

I enlighet med visionen om ett enat Europa betraktar vi alla europeiska länder som blivande
EU-medlemsstater och stöder utvidgningen av Europeiska unionen. Utvidgningen kommer att
skapa en större region med fred och stabilitet på den europeiska kontinenten, med alla de
fördelar som detta innebär. Sedan slutet av det kalla kriget finns det hopp om stabilitet och
fredlig samexistens över hela kontinenten. Förhoppningarna om stabilitet och säkerhet
kommer att leda till ett område med välstånd samt en hållbar social och ekonomisk
utveckling.
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8.

Internationellt samarbete är också ett medel mot nationalism, etniska konflikter och diktatur.
Europeiska unionen måste verka för fred, demokrati, mänskliga rättigheter, nedrustning och
utveckling över hela världen. Mänskliga rättigheter är inte en inrikespolitisk fråga; de måste
värnas på internationell nivå. Eftersom den ojämna välståndsfördelningen i världen är ett hot
mot freden, är det ekonomiska samarbetet i sig ett säkerhetspolitiskt redskap. En rättvis,
enhetlig och kraftfull utvecklings- och samarbetspolitik är en nödvändighet. EU har ett
särskilt ansvar gentemot sina grannländer, och som ovan nämnts betraktar vi alla europeiska
länder som blivande EU-medlemsstater.

9.

Framtidens Europeiska union måste även erbjuda verkliga möjligheter för medborgarna,
särskilt ungdomarna, att delta.

10.

Konventet om Europas framtid måste åstadkomma ett genombrott när det gäller
reformeringen av de europeiska institutionerna. EU:s och medlemsstaternas befogenheter
måste klargöras. Klara regler för institutionerna och beslutsprocesserna måste ingå.
Subsidiaritetsprincipen bör alltid följas. Regionernas betydelse måste tydligt fastställas. De
nationella parlamentens och regeringarnas makt måste klargöras. Man bör vara särskilt
uppmärksam på respekten för de mindre folkrika medlemsstaternas inflytande. En fullständigt
demokratisk ram för unionen bör upprättas i form av ett federalt parlamentariskt system.

11.

För att säkerställa ett starkt Europa för framtiden är det viktigt att EU lägger större vikt vid att
lyssna på sina ungdomar och underlätta kultur- och gränsöverskridande kommunikation. Det
är nödvändigt att man initierar fler program för att sammanföra grupper med gemensamma
intressen. Unga konstnärer, filosofer, psykologer, sociologer och politiker bör sammanföras,
och deras synpunkter bör komma till uttryck och lyssnas till. Ett framgångsrikt Europa bör
byggas upp gemensamt och dagligen.

Vi ledamöter av Europeiska ungdomskonventet är beredda att forma vår generations och vår
kontinents framtid. Vi anser att ett ungdomskonvent framför allt bör ha anspråk på att föra Europa
närmare ungdomarna. Vi behöver en enhetlig europeisk ungdomspolitik som ger tydliga svar på
ungdomars specifika frågor. Europa måste nu ha en klar vision om utbildning,
informationssamhället, interkulturellt ungdomsutbyte, ungdomars sysselsättning och
marginaliserade ungdomars vardagsproblem. Det är till detta som vi, Europas ungdom, behöver
Europeiska unionen.
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Demokrati och deltagande i Europeiska unionen –
för europeisk demokrati
Bryssel och de politiska processerna där känns avlägsna för oss medborgare. Detta åskådliggörs av
det alarmerande låga deltagandet i valen till Europaparlamentet. Varken medborgarna i allmänhet
eller vi ungdomar i synnerhet förstår vem som ansvarar för vilken politik i den labyrintiska
europeiska lagstiftningen. Regeringskonferenser och EU-toppmöten från Maastricht till Nice har
visat att EU:s beslutsfattande inte är öppet, demokratiskt eller effektivt.
Vi, Europas ungdom, ålägger Europeiska konventet att arbeta för ökad demokrati, ökad öppenhet
och ökad effektivitet i syfte att återfå kontakten med medborgarna. För att uppnå detta mål måste
EU i sig genomgå grundläggande reformer. Dessa bör leda till en federal konstitution där stadgan
om de grundläggande rättigheterna ingår, en tydligare behörighetsfördelning och en förnyad
institutionell struktur i Europa, där Europas ungdom har mer att säga till om.
Stadgan om de grundläggande rättigheterna
Stadgan om de grundläggande rättigheterna måste ingå som en central del i denna konstitution. Den
måste vara rättsligt bindande och bör vara kärnpunkten i konstitutionen.
Behörighet
Morgondagens union måste grundas på decentralisering och mångfald, inte på detaljerad byråkrati
och överreglering. Detta innebär att EU endast kommer att vara ansvarigt för de beslut som inte lika
gärna kan fattas på nationell eller regional nivå. Verkställandet av behörigheten bör grundas på de
båda principerna om subsidiaritet och proportionalitet, vilka noga måste bevakas.
Subsidiaritetsprincipen innebär att besluten bör fattas på lägsta styrande nivå. Det bör finnas en
katalog över EU:s exklusiva behörighet och över den behörighet som delas mellan EU och
medlemsstaterna, och det bör tydligt anges att all övrig behörighet tillhör medlemsstaterna. För att
uppnå ett lättbegripligt och effektivt politiskt system i Europeiska unionen bör den andra och den
tredje pelaren slås samman med den första pelaren och på så sätt garantera en integrerad EU-politik
inom alla politikområden.
Institutionell ram
Unionen behöver ett demokratiskt, öppet beslutssystem med insyn och ansvar inför medborgarna, så
att Europas folk åter får en anknytning till de beslut som fattas i deras namn. Beslutssystemet

CONV 205/02
BILAGA

if/CK/cb

8

SV

bör grundas på den demokratiska principen om maktfördelning.
Eftersom det är det enda direkt och demokratiskt valda organet, bör Europaparlamentet, som
företräder medborgarna, vara medbeslutande inom alla politikområden. Det bör ha fullständig
budgetbehörighet samt initiativrätt. Bryssel bör vara Europaparlamentets och dess sekretariats enda
hemvist. Dessutom bör Europaparlamentet ha rätt att föreslå och välja Europeiska kommissionens
ordförande samt ha befogenhet att avlägsna enskilda kommissionärer och avsätta kommissionens
ordförande. Europaparlamentets ledamöter bör väljas i standardiserade europeiska val.
Rådet bör sammanträda offentligt. De konstitutionella regionerna bör i samförstånd med sina
medlemsstater delta i ministerrådet när detta diskuterar frågor som faller inom regionernas
behörighetsområden. Rådet bör reformeras till en verklig andra kammare, som tillsammans med
Europaparlamentet beslutar om EU:s lagstiftning. Beslut på särskilt känsliga områden kan fattas
med dubbel majoritet av stater och folk. Vetorätten bör avskaffas i unionens beslutssystem.
Europeiska kommissionen står som garant för den europeiska konstitutionen.
Europeiska kommissionen måste omvandlas till ett faktiskt verkställande organ för Europa. Den
måste vara fullt ansvarig inför parlamentet och rådet. Europeiska kommissionen måste samråda
med det civila samhällets aktörer när den använder sin initiativrätt.
Alla ärenden som omfattas av unionens behörighet bör kunna prövas i EG-domstolen. Alla
medborgare bör ha rätt att väcka talan i domstolen. Europeiska unionen bör därför vara en juridisk
person. Inför den nära förestående utvidgningen av EU bör alla officiella språk i medlemsstaterna
erkännas som officiella EU-språk.
Konventets resultat måste ratificeras i en europeisk folkomröstning för att garantera att
medborgarna får sista ordet när det gäller Europas framtid.
Delaktighet för Europas ungdom
Reformeringarna av Europeiska unionen bör inte inskränkas till institutionella förändringar och en
ny behörighetsordning. Det framtida EU bör vara ett Europa som har skapats av sina medborgare
för att tjäna deras intressen och behov. Genom en mer strukturerad och institutionaliserad dialog
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med det civila samhället bör man se till att EU beslutar i frågor som verkligen angår unionens
medborgare.
Unionen skall göra sin mångfald av språkliga och etniska grupper och andra samhällsgrupper
delaktig i beslutssystemet och skall ställa upp och genomföra mätbara mål för social delaktighet och
utrotning av fattigdomen. Europas ungdomar måste så tidigt som möjligt göras delaktiga i de
europeiska institutionernas beslutsfattande. Samrådsförfarandet angående vitboken om ungdom var
ett gott exempel på hur EU:s institutioner kan samarbeta med ungdomar, våra organisationer och
andra delar av det civila samhället.
Som företrädare för ungdomen uppmanar vi därför Europeiska konventet att säkerställa
•

att idén i vitboken om ungdom om att inrätta en ungdomskommitté framförs direkt till de
Europeiska institutionerna,

•

att konventet utarbetar en informationsstrategi som kommer att bidra till att göra fler
medborgare delaktiga i debatten om Europas framtid,

•

att medborgare från alla samhällsskikt i detta sammanhang ges möjlighet att engagera sig fullt
ut i debatten; Europeiska unionen erkänner vikten av att alla Europamedborgare är delaktiga i
utarbetandet och genomförandet av Europeiska unionens politik; särskilt erkänner EU att
marginaliserade grupper, t.ex. funktionshindrade och personer som tillhör etniska, kulturella
eller språkliga minoriteter, har en grundläggande rättighet att delta i denna process,

•

att EU från denna utgångspunkt utarbetar nya metoder att informera och undervisa människor
om Europa och se till att medborgarna vet hur deras politiska system ser ut, i syfte att främja
idéerna om gemensam identitet och gemensamma värden; särskilda lektioner i Europas kultur,
medborgarskap och institutioner måste hållas i alla grundskolor och gymnasier; antalet
lektionstimmar per år skall organiseras fritt av varje land,

•

att det dessutom finns en stark koppling mellan unga parlamentariker och ungdomar i deras
väljarkår för att se till att ungdomar har möjligheter att få erfarenhet av europeisk politik,

•

att samtliga EU-medborgare har ett EU-pass, som är detsamma för alla medlemsstater.
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Europa i en globaliserad värld
Europas inställning till förbindelserna med andra regioner i världen, dess utrikespolitik, utmaningen
att säkerställa fred och stabilitet samt dess försvarsstrukturer måste grundas på europeiska värden
som demokrati, frihet, jämlikhet, solidaritet och respekt för de mänskliga rättigheterna.
Globaliseringen har lett till en multipolär världsordning med ett växande ömsesidigt beroende samt
ett ökande antal aktörer. Där ingår internationella organisationer, icke-statliga organisationer, stora
världsomfattande bolag och enskilda personer. I denna komplexa världsordning kommer
Europamedborgarnas intressen bara att göra sig hörda om vi talar med en stämma.
Demokratisering och hållbar utveckling måste prioriteras i Europas internationella insatser. Därför
är det viktigt att upprätthålla en aktiv dialog med det som är periferin i dagens värld, eftersom
global utveckling är omöjlig så länge det finns en ekonomisk skiljelinje mellan det norra och det
södra halvklotet. Dessutom måste vi arbeta aktivt för samtal om nedrustning av kärnvapen och
konventionella vapen.
Det är bara överstatliga institutioner som kan ge stabilitet och påverka globaliseringskrafterna. Vi
vill att EU skall arbeta för en mer samarbetsvillig värld. EU behöver öka sitt samarbete, särskilt
inom utrikespolitiken. Följande åtgärder måste genomföras:
Utveckling av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Utrikespolitiken måste bli en exklusiv behörighet för Europeiska unionen. Utrikes- och
säkerhetspolitiken bör integreras och besluten fattas demokratiskt av Europaparlamentet och rådet.
Det bör finnas en enda kommissionär för utrikesfrågor, som verkställer den gemensamma politiken.
Att garantera säkerheten i Europa
EU bör driva en övergripande linje för att främja fred och säkerhet på grundval av
1) konfliktförebyggande, 2) krishantering som inbegriper snabbinsatsstyrkan och
Petersberguppgifterna, 3) institutionsuppbyggnad efter konflikter. EU måste utarbeta en
försvarsidentitet. Snabbinsatsstyrkan gör det möjligt för Europa att delta i fredsbevarande
operationer och krishanteringsoperationer. Den kan dock inte fungera utan NATO:s resurser och
saknar betydelse för försvaret av EU. En europeisk armé kommer att vara mer ekonomiskt och
militärt effektiv.
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Ingen medlemsstat bör dock mot sin vilja tvingas att delta i en europeisk försvarsstruktur. EU skall
respektera alla medlemsstaters rätt att delta i internationella samarbetsavtal utanför unionen.
Solidaritet med utvecklingsländerna
Endast genom att främja social rättvisa och världsomspännande solidaritet kan vi lägga grunden till
fred och stabilitet. EU bör uppnå FN:s mål (för utvecklingsbistånd) på 0,7 procent av BNP till 2004,
varvid unionen bör stå för huvuddelen. EU bör prioritera utvecklingsländerna och öppna EU:s
marknader för deras export. EU bör balansera sin biståndsbudget mellan stater och icke-statliga
organisationer. Skuldlättnad på grundval av överenskommelser mellan givar- och mottagarländer
måste främjas för att lätta de fattigaste ländernas massiva skuldbörda. Skuldlättnad bör kopplas till
framsteg när det gäller mänskliga och grundläggande rättigheter.
Invandring och asyl
Migration är inte bara en ekonomiskt fördelaktig utan också en historisk och naturlig företeelse, och
den är även ett grundläggande drag i den europeiska kulturen. Marknadens globalisering har gjort
det ännu mer nödvändigt med en globalisering av de grundläggande rättigheterna och därigenom fri
rörlighet. EU måste därför genomföra en gemensam aktiv migrations- och integrationspolitik och
bör verka för den i det europeiska samhället genom fortlöpande utbildning. Alla EU:s
medlemsstater bör dela ansvaret för EU:s yttre gränskontroll.
Kampen mot aids
EU måste snabbt utarbeta en europeisk plan för att bekämpa aids till följd av överenskommelserna i
FN. EU bör godkänna åtgärder för att underlätta framställning och distribution av generiska
läkemedel mot aids.
Internationell handel
Det är en alltför stor uppgift för en ensam nationalstat att se till att samhället drar nytta av
internationella kapitalflöden, information och ekonomiska resurser. EU bör arbeta hårdare för att
främja bättre arbetsvillkor över hela världen och motverka konkurrenshinder. Den gemensamma
jordbrukspolitiken (GJP) och EU:s tullpolitik utestänger världens fattigaste länder från de
europeiska marknaderna, hämmar utvecklingen och begränsar handeln. EU:s politik när det gäller
WTO, IMF, Världsbanken och GATT-förhandlingarna måste återspegla behovet av social
utveckling och värna offentliga tjänster (t.ex. utbildning, hälso- och sjukvård, allmänna
kommunikationer).
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En ledande roll när det gäller globalt styre
EU bör spela en ledande roll för att främja globalt styre. Den allmänna förklaringen om de
mänskliga rättigheterna och den allmänna förklaringen om barns rättigheter utgör tillsammans med
andra europeiska värden en stark grund för europeiska bidrag till internationella institutioner. EU:s
medlemsstater måste tala med en röst i de internationella institutionerna.
För att effektivisera EU men också göra det öppnare och närma det till medborgarna, bör man även
överväga att upprätthålla en ständig dialog med det civila samhället och ta hänsyn till de tusentals
människor från nya sociala rörelser som diskuterar ett annat slags globalisering – en social
globalisering, en globalisering av rättigheterna.
EU bör arbeta för att stärka OECD:s, Världsbankens och IMF:s betydelse som ekonomiska
instrument samt OSSE:s och Europarådets betydelse som politiska instrument. EU bör fullt ut
engagera sig i FN, som är den främsta organisation som ägnar sig åt internationella förbindelser. EU
bör ansöka om egen representation i FN, vilken skulle ersätta staternas nationella representation.
EU måste upprätthålla principerna i den internationella rätten genom att stödja Internationella
brottmålsdomstolen.
Hållbarhet
Global miljösäkerhet måste vara den främsta prioriteringen i Europas utrikespolitik. EU bör verka
för denna fråga i det internationella samfundet och arbeta för att uppnå ett globalt genomförande av
de internationella miljöavtalen.
Kyotoavtalet är en vändpunkt i internationell politik, men det utgör bara grunden för en fortsatt
utveckling av det mycket viktiga miljösamarbetet.
Man bör överväga en miljöskatt som omfattar hela EU, och bolag bör ställas till svars för de
miljöskador som de orsakar och ansvara för sina produkter under hela deras livscykel. En hållbar
utveckling är det enda sättet att säkerställa globala framsteg på lång sikt, och EU bör främja denna
för att ersätta kortsiktiga projekt som bygger på en omedelbar men fruktlös vinst.
Vetenskap och forskning
Europa måste samarbeta med andra regioner vid forskningsutbyte. Sådant samarbete kan leda till
snabbare och effektivare utveckling och stärka utvecklingen av demokrati och välstånd i hela
världen.
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Internationell terrorism
EU måste bekämpa den nationella och den internationella terrorismen, eftersom den är ett hot mot
demokrati, frihet och säkerhet. I detta avseende är det synnerligen viktigt att främja
demokratisering, det civila samhället och mänsklig utveckling i de länder där den internationella
terrorismen är mest förekommande.
Samarbete med andra regioner i världen
Vi måste särskilt uppmärksamma Europas grannländer, t.ex. Medelhavsländerna och
Oberoende staters samvälde, samt de länder med vilka Europa har starka historiska och kulturella
band, t.ex. länderna i Latinamerika.
Utvidgningen får inte leda till att en ny järnridå upprättas tvärs igenom Europa. EU måste erkänna
våra grannar i öster som en prioriterad samarbetspartner. Ökad närvaro av EU i dessa länder
kommer att stödja nya demokratier, förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna och bidra
till att utveckla en fri marknadsekonomi.
Medelhavet är EU:s södra gräns. Europa-Medelhavssamarbetet enligt Barcelonaprocessen bör vara
en av EU:s utrikespolitiska prioriteringar för att främja stabiliteten i denna känsliga region.
Europeiska unionen måste aktivt visa sitt engagemang för att upprätthålla stabiliteten och främja
demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och de grundläggande friheterna i alla områden i Europa
där dessa inte respekteras.
Europa måste använda sina starka historiska och kulturella band med Latinamerika för att stärka
demokratiska framsteg och social och ekonomisk utveckling i denna viktiga region. Förhållandet
mellan USA och Europa har varit en viktig stabiliserande faktor under de senaste decennierna och
bör så förbli under de kommande åren. Den europeisk-arabiska dialogen bör intensifieras. EU bör
etablera förbindelser och samarbeta nära med andra regionala strukturer, såsom Mercosur, Asean
och Afrikanska unionen.
Europa bör främja sin kulturella mångfald och sina värderingar internationellt. Vi måste respektera
andra folks värderingar och kultur samt stimulera kulturellt utbyte och samarbete, särskilt genom
det civila samhället och ungdomen. Ungdomar i Europa bör ges tillfälle att utveckla färdigheter och
kompetens för att svara mot utmaningarna i en globaliserad och konkurrenspräglad värld och inse
sin betydelse i detta sammanhang.
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Slutsatser
Rekommendationerna i detta dokument är resultatet av tre dagars arbete av 210 företrädare från
28 länder. Om detta ungdomskonvent och våra slutsatser skall värderas som någonting mer än ett
PR-trick, anser vi det ytterst viktigt att våra rekommendationer tas med i diskussionerna i
Europeiska konventets arbetsgrupper.
Vi förbinder oss att agera som förkämpar för denna process. Vi kommer att rapportera tillbaka till
de ungdomar som vi företräder och rikta oss till den europeiska ungdomen i allmänhet för att se till
att diskussionen om Europas framtid inte förbehålls ett begränsat antal Europamedborgare. Vi anser
att detta åtagande är mycket viktigt och ett naturligt inslag i uppgiften som delegater vid
ungdomskonventet.
I gengäld begär vi regelbundet samråd och direkt delaktighet för ungdomar i det fortsatta arbetet i
konventet om Europas framtid och i uppläggningen av EU-institutionernas politik i allmänhet.
Konventet bör införa en starkare hänvisning till ungdomen i den federala konstitutionen, så att
ungdomsfrågorna tas mer på allvar, samtidigt som huvudansvaret för ungdomspolitiken även i
fortsättningen bör omfattas av medlemsstaternas behörighet. I ett konstitutionellt fördrag bör man
erkänna den roll som de icke-statliga organisationerna och arbetsmarknadens parter har i
förhållande till EU:s institutioner, så att medborgarna på ett bättre sätt kan vara delaktiga i
Europeiska unionen.
Konventet bör ta in ungdomsorganisationer, ungdomsdelegater och andra aktiva ungdomar som en
resurs med nyskapande idéer, och vi ställer oss till förfogande och tror att ni kommer att ta kontakt
med oss i detta avseende för att se till att ungdomars idéer, visioner, bidrag, farhågor och intressen
förs fram.
Dessutom anser vi att Europeiska konventet bör rapportera till ungdomskonventets presidium om
hur våra krav integreras i arbetsgruppernas förslag och i utkasten till fördrag. Ungdomskonventet
uppmanar Europeiska konventet att lägga fram sina förslag för en andra mötesomgång i
ungdomskonventet, innan man avslutar sitt arbete. Vi överlåter åt vårt presidium och det europeiska
ungdomsforumet att förbereda en andra mötesomgång och att ta initiativ till att ungdomskonventet
organiserar ett bredare och regelbundet samråd med ungdomar och ungdomsorganisationer över
hela Europa under hela den tid som Europeiska konventet varar. Vi hoppas att konventet och
EU-institutionerna kommer att ge det nödvändiga stödet för detta.
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