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1. Sammendrag af session 3 

Den 10.-12. december mødtes 162 tilfældigt udvalgte europæiske borgere, som kom fra hele Den 

Europæiske Union og havde forskellig alder og baggrund, for tredje gang for at drøfte emnet 

"Europæisk demokrati/værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed". De fortsatte dermed 

de drøftelser, der fandt sted under session 1 og 2. Ved denne afsluttende session var Det Europæiske 

Universitetsinstitut i Firenze vært for deltagerne i panel 2, og det var muligt at deltage online. Med 

udgangspunkt i de retningslinjer, de fastsatte under session 2, udarbejdede og vedtog borgerne 39 

endelige anbefalinger, som vil blive fremlagt og drøftet på konferencens plenarforsamling. 26 af de 

162 deltagere deltog og bidrog på afstand. 

Drøftelserne og det fælles arbejde fandt sted i tre formater: 

⚫ I undergrupper. Hver af de 15 undergrupper bestod af ca. 10-13 borgere. Der blev talt 4-5 

sprog i hver undergruppe, idet alle borgere kunne tale på deres eget sprog eller på et sprog, 

de følte sig trygge ved at tale. Hver undergruppe havde en særlig, professionel facilitator fra 

refleksionsgruppen eller fra andre eksterne tjenesteudbydere. For at støtte facilitatorernes 

 
1Ansvarsfraskrivelse: Denne rapport er alene forfatternes ansvar og afspejler ikke EU-institutionernes synspunkter. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=da
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=da
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=da
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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arbejde stillede Det Europæiske Universitetsinstitut (EUI) en notattager til rådighed pr. 

undergruppe. 

⚫ På plenarforsamlingen med deltagelse af alle deltagere. Plenarmøderne blev ledet af to 

hovedfacilitatorer fra refleksionsgruppen, og der var tolkning på de 24 officielle EU-sprog. 

Med støtte fra eksperter og faktatjekkere, på baggrund af deres egen viden og erfaringer og ved hjælp 

af drøftelser begyndte borgerne  med at se på alle de retningslinjer, som panelet havde udarbejdet 

under session 22 i et "åbent forum". Foruden den ekspertise, der blev stillet til rådighed, blev de også 

støttet af undergruppefacilitatorer. Hver borger fik 50 klistermærker (10 grønne for stream 1, 10 røde 

for stream 2, 10 blå for stream 3, 10 gule for stream 4 og 10 lilla for stream 5) og begyndte at prioritere 

op til 10 retningslinjer pr. stream. Hver borger fik tildelt fem sorte klistermærker til at prioritere de 

retningslinjer, deres egen undergruppe havde udarbejdet. Da denne prioritering i panelet var færdig, 

blev borgerne inddelt i de samme undergrupper, de arbejdede i under session 2, og de anerkendte i 

fællesskab, hvilke af deres gruppes retningslinjer der var blevet prioriteret af resten af panelet og af 

medlemmerne af deres egen undergruppe.  

Med hensyn til udarbejdelsen af anbefalinger fik hver undergruppe tildelt et vejledende antal 

anbefalinger, nemlig fra en til tre og højst fem. Til prioriteringen af retningslinjer på 

undergruppeniveau anvendte borgerne et rangordningssystem, så de startede med at arbejde på den 

retningslinje i deres substream, der havde den største opbakning fra panelet. Herefter arbejdede de 

på den retningslinje, der havde den største opbakning fra deres egen undergruppe og så videre. 

Undergruppens arbejde bestod dernæst i at udarbejde anbefalinger på baggrund af retningslinjerne. 

Til dette formål anvendte borgerne en anbefalingsskabelon:  

 Beskrivelse Maks. antal tegn på 
EN 

Endelig anbefaling Vi anbefaler, at …. 1 000 

Endelig begrundelse Vi anbefaler dette, fordi ….  300 

De elementer/spørgsmål, som gruppen skulle behandle (ikke et strengt krav, men en stærk 
anbefaling), når de formulerede anbefalingernes begrundelser, var som følger:   
 

1. Hvorfor er denne anbefaling vigtig og relevant for emnerne i dette panel? 
2. Hvorfor er det vigtigt, at der gøres en indsats på EU-plan? 
3. Hvad er de uønskede virkninger/følgevirkninger af denne anbefaling, og hvorfor mener vi 

alligevel, at det er vigtigt at gøre det? 
 

I forbindelse med arbejdet i undergrupperne blev der afholdt fire sessioner, hvor undergrupperne gav 

hinanden feedback. De varede ca. 30 minutter hver og havde til formål at hjælpe deltagerne med at 

forstå arbejdet i de andre undergrupper og give input til deres anbefalinger. Ved hver feedbacksession 

gik en deltager fra hver undergruppe hen i et andet lokale. Denne deltager fremlagde de udkast til 

anbefalinger, som vedkommendes undergruppe havde udarbejdet hidtil, og noterede sig 

bemærkningerne fra sine kolleger. Notattageren satte feedbacken ind i et onlineregneark, så den 

 
2 Rapporten fra session 2 i panel 1 findes på: Panel 2 – session 2 – rapport. 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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undergruppe, der havde udarbejdet udkastene til anbefalinger, kunne se den, ud over den mundtlige 

rapport de fik fra deres repræsentant. 

Søndag den 12. december stemte panelet om anbefalingerne fra hver undergruppe. Dagen før 

afstemningen modtog alle deltagere et dokument med alle udkast til anbefalinger, så de kunne læse 

dem på deres eget sprog (automatisk oversat fra engelsk). Afstemningen fandt sted som 

onlineafstemning. Afstemningsprocessen var opdelt i fem slots, der svarede til panelets fem streams. 

Anbefalingerne blev fremlagt for de enkelte streams. Hver slot varede 30 minutter. Den startede med, 

at en borger fra hver undergruppe fremlagde arbejdet i deres undergruppe. Hovedfacilitatorerne 

læste de enkelte anbefalinger i streamen op på engelsk, samtidig med at der blev simultantolket for 

borgerne. Alle deltagere stemte om anbefalingerne en efter en. Alle tolke havde på forhånd fået 

udleveret de skriftlige udkast til anbefalinger på engelsk for at sikre, at kvaliteten af tolkningen på 

afstemningstidspunktet var så god som muligt. 

Med resultaterne af de endelige afstemninger blev anbefalingerne kategoriseret som følger:  

- Anbefalinger, der havde nået tærsklen på mindst 70 % af de afgivne stemmer, blev vedtaget 
af panelet.  

- Anbefalinger, der ikke havde nået denne tærskel, blev betragtet som ikke godkendt af panelet 
og er medtaget i bilag III til denne rapport. 

Videooptagelser af panelets plenarmøder findes her: 

⚫ Panelets plenarmøde den 10. december 

⚫ Panelets plenarmøde den 12. december 

 

2. Baggrund for session 3 i processen med EU-borgerpaneler 

EU-borgerpanelerne er et centralt element i konferencen om Europas fremtid. Der tilrettelægges fire 

EU-borgerpaneler, således at borgerne i fællesskab kan reflektere over den fremtid, de ønsker for Den 

Europæiske Union. 

⚫ Der er fire paneler, som hver består af ca. 200 tilfældigt udvalgte EU-borgere fra de 27 

medlemsstater. 

⚫ De afspejler EU's mangfoldighed: geografisk oprindelse (nationalitet og by/land), køn, alder, 

socioøkonomisk baggrund og uddannelsesniveau. 

⚫ Der er mindst en kvindelig og en mandlig borger for hver medlemsstat i hvert panel. 

⚫ En tredjedel af hvert panel udgøres af unge (16-25 år). Der er etableret en særlig forbindelse 

mellem denne ungdomsgruppe og Det Europæiske Ungdomsarrangement. 

Hvert panel mødes tre gange mellem september 2021 og februar 2022. Session 1 fandt sted i Europa-

Parlamentet i Strasbourg. Session 2 blev afholdt online ved hjælp af Interactio, som er et 

onlineværktøj, der muliggør flersprogede møder med simultantolkning på 24 sprog. Session 3 vil blive 

afholdt i fire forskellige medlemsstater: Panel 1 på Instituttet for Internationale og Europæiske 

Anliggender og Dublin Castle i Dublin, Panel 2 på Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze, Panel 

3 på Europakollegiet i Natolin og Panel 4 på Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning, 

Universitet for Økonomiske Studier og udstillings- og konferencecentret i Maastricht. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Session 1 var en indledende session, der tog sigte på visionsopbygning, fastlæggelse af dagsordenen 

og prioritering af de emner, borgerne ønskede at koncentrere sig om, mens formålet med session 2 

var at dykke ned i disse emner og udarbejde retningslinjer. Session 3 tog sigte på at give input til 

konferencens plenarforsamling ved at formulere en række anbefalinger, som EU-institutionerne skulle 

følge op på. 

 

3. Vigtigste resultater af mødet: Anbefalinger, der er vedtaget af panelet (og som skal 

fremlægges for plenarforsamlingen) 

 
Stream 1 Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling  
 
Substream 1.1 Ikkeforskelsbehandling/substream 1.2 Kønsligestilling  
 
1. "Vi anbefaler, at EU fastsætter kriterier for bekæmpelse af forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet (kvoter for unge, ældre, kvinder og minoriteter). Hvis virksomheder opfylder 
kriterierne, får de subsidier eller skattelettelser." 
Vi anbefaler at øge medarbejdernes kendskab til: 

• supranationale og nationale institutioner (f.eks. fagforeninger) 

• mekanismer, som sikrer, at virksomheder overholder gældende regler om 
ikkeforskelsbehandling på arbejdspladsen 

• kvalifikationsprogrammer for sociale grupper, som udsættes for forskelsbehandling på 
arbejdsmarkedet (unge, ældre, kvinder og minoriteter).  

 
Vi anbefaler at vedtage en EU-lovgivning i to trin. For det første at yde subsidier til ansættelse af 
medarbejdere fra visse kategorier, som er sårbare over for forskelsbehandling. For det andet bør 
loven tvinge arbejdsgivere til at ansætte sådanne grupper i en minimumsperiode." 
 
Årsagen hertil er, at EU er ansvarlig for at opretholde en balance mellem frie markedsinteresser og 
beskyttelsen af sårbare kategorier, som bør beskyttes ved lov. Heterogene grupper er ønskværdige 
for virksomheder, da de tilbyder en mangfoldighed af kvalifikationer. Subsidier er et yderligere 
incitament, som kan tilbydes virksomhederne. 
 
2. "Vi anbefaler, at EU opretter et incitamentsprogram, som fremmer etableringen af prismæssigt 
overkommelige børnehaver og legepladser i store og små virksomheder. Delte faciliteter er også en 
mulighed for, at mindre virksomheder kan få adgang til subsidier.  
Vi anbefaler, at EU tvinger virksomheder til at oprette børnehaver på en måde, der er proportionel 
med antallet af medarbejdere."  
 
Vi anbefaler dette, da en forening af familieliv og arbejdsliv forbedrer de arbejdsmæssige resultater, 
reducerer arbejdsløshed og skaber en situation, hvor forældre, navnlig kvinder, kan fortsætte deres 
karriere. Med en fremhævelse af den sociale dimension garanterer den foreslåede løsning børns 
sikkerhed og reducerer forældrenes bekymringer. 
 
Substream 1.3 Beskyttelse af menneskerettighederne og miljølovgivningen samt dyrs rettigheder  
 
3. "Vi anbefaler at beskytte dyrevelfærd og bæredygtighed i landbruget ved at ændre direktiv 
98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål. Der skal fastsættes mere 
detaljerede minimumskriterier. De bør være specifikke, målbare og tidsbestemte. 
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Minimumskriterierne bør fastsættes på en sådan måde, at de fører til højere 
dyrevelfærdsstandarder og samtidig muliggør en omstilling til et klima- og miljømæssigt 
bæredygtigt og økologisk landbrug." 
 
Vi mener som borgere, at det er vigtigt at have stærke minimumsstandarder, der er harmoniseret med 
EU's lovgivning om landbrugsdyr. Vi er opmærksomme på, at omstillingen kan medføre problemer i 
visse landbrugssektorer, som modtager subsidier, og for dem, der er under omstilling til økologisk og 
bæredygtigt landbrug. Vi mener dog, at det er meget vigtigt at sikre, at denne omstilling gennemføres. 
 
4. "Vi anbefaler at fremme mere miljøvenligt og klimavenligt landbrug i Europa og på verdensplan 
ved at beskatte alle negative emissioner, pesticider og ekstremt vandforbrug osv. på grundlag af 
deres miljøbelastning. Toldafgifter på alle landbrugsprodukter, som importeres i EU, skal fjerne 
konkurrencefordele for tredjelande, der ikke har de samme standarder som EU. Med henblik på at 
fremme dyrevenligt landbrug anbefaler vi, at emissioner fra dyretransporter over lange distancer 
beskattes." 
 
Vi mener, at det via oprettelsen af et sådant system er muligt at støtte omstillingen til et klima- og 
miljøvenligt landbrug. 
 
5. "I betragtning af de mange falske nyheder anbefaler vi at fremme en mere uafhængig, objektiv 
og afbalanceret mediedækning ved at: 1. udarbejde et direktiv med minimumsstandarder for 
uafhængige medier på EU-niveau og 2. fremme udviklingen af mediekompetencer for alle borgere 
på EU-niveau". 
 
EU skal udarbejde et direktiv for at sikre mediernes uafhængighed og ytringsfriheden. 
 
6. "Vi anbefaler at ophøre med at yde subsidier til landbrugets masseproduktion, hvis de ikke fører 
til en omstilling mod et klimamæssigt og miljømæssigt bæredygtigt og økologisk landbrug. Vi 
anbefaler, at subsidierne i stedet omdirigeres til at støtte en bæredygtig omstilling." 
 
I stedet for at yde subsidier til stordrift i landbrugssektoren bør subsidierne omdirigeres til bedrifter, 
der er under omstilling for at overholde de nye minimumsstandarder for dyrevelfærd. 
 
Substream 1.4 Ret til privatlivets fred  
 
7. "Vi anbefaler, at enheder, som behandler personoplysninger, skal tildeles licens på EU-niveau. 
Disse enheder skal også underlægges uafhængige eksterne revisioner af databeskyttelse hvert år. 
Enhederne skal straffes for at overtræde reglerne om databeskyttelse proportionelt med deres 
årlige omsætning, og de skal straffes hårdere end under den gældende forordning.  Licensen bør 
inddrages efter to på hinanden følgende overtrædelser og straks efter en alvorlig overtrædelse." 
  
Vi anbefaler alt dette, fordi den gældende generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) ikke er 
tilstrækkelig, og der skal være bedre overvågning og sanktioner af enheder for at sikre, at de ikke 
handler i strid med databeskyttelsesreglerne og retten til privatlivets fred. 
 
8. "Vi anbefaler at styrke EU's kompetence inden for: 1) uddannelse i databeskyttelse, 2) 
bevidsthedsskabelse om databeskyttelse og 3) beskyttelse af mindreåriges personoplysninger. Vi 
anbefaler, at der i GDPR fastsættes mere tydelige og strengere regler for behandling af mindreåriges 
oplysninger, herunder regler om samtykke, alderskontrol og værgers kontrol. Vi anbefaler 
endvidere, at der i GDPR indføres en særlig kategori for mindreåriges følsomme oplysninger (f.eks. 
straffeattest, sundhedsoplysninger og nøgenhed), således at mindreårige beskyttes mod enhver 
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form for misbrug og forskelsbehandling."  
 
Denne anbefaling er nødvendig, da mindreårige er særlig sårbare over for krænkelser af 
databeskyttelse og privatlivets fred, og den almene befolkning, især mindreårige, lærere og værger, 
på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig opmærksomme på databeskyttelse. De har alle behov 
for at lære, hvordan de skal anvende datarelaterede tjenester online og offline, og hvordan de skal 
beskytte børns ret til privatlivets fred. Værger kan endvidere ofte give samtykke til behandling af 
børns oplysninger uden at være fuldt opmærksomme eller være i besiddelse af tilstrækkelig viden, og 
børn kan forfalske forældrenes samtykke. Sidst, men ikke mindst, er der behov for denne anbefaling, 
da der ikke findes en hensigtsmæssig oplysningskampagne om databeskyttelse i hele EU, som er 
særligt rettet mod mindreårige, værger og lærere, til trods for dennes afgørende betydning.  
 
9. "Vi anbefaler at indføre standardiserede privatlivspolitikker og letforståelige, præcise og 
brugervenlige samtykkeformularer, som tydeligt angiver, hvilken databehandling der er strengt 
nødvendig, og hvilken der er valgfri. Vi anbefaler, at tilbagetrækning af samtykke bør være nemt, 
hurtigt og permanent. Vi anbefaler at forbyde enheder at begrænse deres tjenester ud over, hvad 
der er nødvendigt, hvis der ikke gives samtykke til valgfri databehandling."  
 
Vi anbefaler dette, fordi de gældende EU-regler ikke er tilstrækkelig præcise, tilbagetrækning af 
samtykke er omstændelig, midlertidig og kompliceret, og fordi enheder ikke er interesserede i at 
tilbyde deres tjenester til borgere, som gør brug af deres databeskyttelsesrettigheder. 
 

Stream 2: Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet  

 
Substream 2.1 Beskyttelse af retsstatsprincippet  
 
10. "Vi anbefaler, at forordning (EU, Euratom) 2020/2092, som blev vedtaget den 16. december 
2020, ændres, således at den finder anvendelse på alle overtrædelser af retsstatsprincippet frem 
for blot at vedrøre overtrædelser, der påvirker EU-budgettet." 
  
Forordningen om en generel ordning med konditionalitet til beskyttelse af Unionens budget gør det 
muligt at suspendere EU-midler til medlemsstater, som overtræder retsstatsprincippet. På baggrund 
af forordningens nuværende ordlyd finder den dog alene anvendelse på overtrædelser, der påvirker, 
eller er i fare for at påvirke, EU-budgettet. Forordningens nuværende formulering er endvidere 
selvbeskyttende i relation til EU-budgettet og EU's institutioner frem for borgerne i de berørte 
medlemsstater. Vi anbefaler derfor, at forordningens nuværende tekst ændres, således at den 
omfatter alle overtrædelser af retsstatsprincippet.  
 
11. "Vi anbefaler, at EU arrangerer årlige konferencer om retsstatsprincippet på baggrund af 
offentliggørelsen af årsrapporten om retsstatsprincippet (Kommissionens mekanisme for 
overvågning af medlemsstaternes overholdelse af retsstatsprincippet). Medlemsstaterne bør være 
forpligtede til at sende socialt mangfoldige nationale delegationer til konferencen, der skal omfatte 
både borgere og tjenestemænd."  
 
Denne konference bør fremme dialog blandt EU-borgere om spørgsmål angående retsstatsprincippet 
samt dialog mellem borgere og eksperter, der udarbejder årsrapporterne om retsstatsprincippet. Vi 
mener, at deltagerne i en atmosfære af gensidig anerkendelse og deling kan bringe bedste praksis og 
idéer med tilbage til deres hjemlande. Konferencen bør endvidere skabe opmærksomhed og 
forståelse omkring retsstatsprincippet og resultaterne i og processen bag årsrapporten om 
retsstatsprincippet. Den vil også fange mediernes opmærksomhed og gøre det muligt for borgerne at 
dele deres erfaringer og sammenholde dem med resultaterne i rapporten.  
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Substream 2.2 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet/substream 2.4 Medier og desinformation  
 
12. "Vi anbefaler, at EU i højere grad håndhæver sine konkurrenceregler i mediesektoren for at sikre 
mediepluralismens beskyttelse i alle medlemsstater. EU bør forhindre store mediemonopoler og 
politiske udnævnelsesprocesser for medieplatformes bestyrelser. Vi anbefaler også, at EU's 
kommende retsakt om mediefrihed inkluderer regler, som forhindrer, at politikere ejer 
medieplatforme eller udøver en stærk påvirkning af deres indhold."  
 
Vi anbefaler dette, fordi håndhævelse af EU's konkurrenceregler vil fremme et pluralistisk 
medielandskab, hvor borgerne har et valg. Da Kommissionen i øjeblikket er ved at udarbejde en lov 
(retsakt om mediefrihed) for integriteten på EU's mediemarked, bør denne lov også afspejle, at 
medieplatforme ikke bør ejes eller være under påvirkning af politikere. 
 
Substream 2.3 Sikkerhed 
 
13. "Vi anbefaler, at EU-institutionerne spiller en større rolle med hensyn til alle de værktøjer, der 
står til rådighed for dem, herunder nationale centre for cybersikkerhed og Den Europæiske Unions 
Agentur for Cybersikkerhed (ENISA), for at beskytte enkeltpersoner, organisationer og institutioner 
mod nye trusler, som stammer fra brud på cybersikkerheden og anvendelse af kunstig intelligens til 
kriminelle formål. Vi anbefaler endvidere, at de af EU og EU's agenturer udarbejdede direktiver 
gennemføres korrekt og formidles i alle medlemsstater."  
 
Vi anbefaler dette, fordi borgerne føler sig hjælpeløse og ikke er bevidste om, hvad Unionen gør for 
at bekæmpe disse trusler. Vi anbefaler dette, fordi disse trusler er en alvorlig national og europæisk 
sikkerhedsbekymring. Vi anbefaler dette, fordi Europa bør være en ægte innovator på dette område. 
 
14. "Vi anbefaler, at Den Europæiske Union i sine forbindelser med lande uden for EU først og 
fremme styrker fælles demokratiske værdier inden for sine grænser. Vi anbefaler, at Unionen først 
derefter kan være en ambassadør for vores demokratiske model i lande, der er rede og villige til at 
gennemføre den via diplomati og dialog." 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi er nødt til at kigge indad, før vi kigger udad. Fordi Europa kan og bør støtte 
medlemsstaterne i styrkelse af deres demokratier. Fordi det også er ved at gå forrest og støtte den 
indsats, der gøres på demokratiområdet i lande uden for EU, at vi beskytter os selv. 
 
 

Stream 3: Reform af EU  
 
Substream 3.1 Institutionel reform  
 
15. "Vi anbefaler at ændre navnene på EU's institutioner for at præcisere deres funktioner. 
Eksempelvis kunne Rådet for Den Europæiske Union betegnes som Senatet for Den Europæiske 
Union. Europa-Kommissionen kunne betegnes som Eksekutivkommissionen for Den Europæiske 
Union."  
 
Vi anbefaler dette, fordi det i øjeblikket er svært for borgerne at forstå de enkelte EU-institutioners 
roller og funktioner. Deres navne afspejler ikke deres funktioner. Borgerne kan ikke forventes at kunne 
skelne mellem Rådet for Den Europæiske Union, Det Europæiske Råd og Europarådet. Det er vigtigt 
at undgå overlapninger.  
 
16. "Vi anbefaler at vedtage en valglov for Europa-Parlamentet, som harmoniserer 
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valgbetingelserne (stemmeret, dato for valg, krav til valgkredse, kandidater, politiske partier og 
deres finansiering). Europæiske borgere bør have ret til at stemme på partier på forskellige niveauer 
i Unionen, som hver især består af kandidater fra flere medlemsstater. Under en tilstrækkelig 
overgangsperiode vil borgerne fortsat kunne stemme på både nationale og transnationale partier."  
 
Vi anbefaler dette, fordi EU er nødt til at skabe en fællesskabsfølelse, hvilket kan opnås via et ægte 
fælles valg til Europa-Parlamentet. Dette fælles valg vil holde medlemmerne af Europa-Parlamentet 
ansvarlige og rette valgkampagnernes fokus mod fælles europæiske emner.  
 
Substream 3.2 Beslutningstagning  
 
17. "Vi anbefaler at oprette en onlineplatform, hvor borgerne kan finde og anmode om at få 
faktatjekkede oplysninger. Denne platform bør være tydeligt associeret med EU-institutionerne, 
struktureres i henhold til emner og være lettilgængelig (f.eks. omfatte en telefonhotline). Borgerne 
bør kunne stille kritiske spørgsmål til eksperter (f.eks. akademikere og journalister) og få faktuelle 
svar med kildeangivelser." 
 
Fri adgang til faktuelle oplysninger er af største værdi for vores samfund, således at borgerne er 
velinformerede og beskyttede mod falske nyheder og desinformation. Vi har brug for en troværdig og 
uafhængig kilde til oplysninger, der ikke er påvirket af politiske, økonomiske og nationale interesser. 
Platformen kan endvidere bygge bro (dvs. en direkte relation) mellem borgerne og EU. 
 
18. "Vi anbefaler, at der i særlige tilfælde bør være en folkeafstemning i hele EU om spørgsmål, der 
har meget stor betydning for alle europæiske borgere. Folkeafstemningen bør udskrives af Europa-
Parlamentet og bør være juridisk bindende."  
 
EU-borgere bør have mere direkte indflydelse på vigtige beslutninger i anliggender, der vedrører hele 
EU. Folkeafstemninger bør dog kun afholdes i særlige tilfælde, da de hermed forbundne omkostninger 
er for høje til at afholde dem regelmæssigt. Vi er opmærksomme på, at denne anbefaling kan kræve 
en traktatændring og tilpasning af nationale forfatninger. 
 
19. "Vi anbefaler at oprette en digital platform med flere funktioner, hvor borgerne kan stemme i 
onlinevalg og -afstemninger. Borgerne bør kunne angive en begrundelse for deres stemme i vigtige 
spørgsmål og lovforslag, der udarbejdes af EU-institutioner. Platformen bør være sikker, bredt 
tilgængelig og yderst synlig for alle borgere." 
 
Formålet med denne platform er at øge deltagelsen i europæiske politikker og fremme borgernes 
adgang til hørings- og afstemningsprocesser. Nuværende værktøjer og processer er ikke synlige nok, 
hvilket er grunden til, at vi har brug for et nyt integreret værktøj for disse forskellige funktioner. Større 
deltagelse fører til bedre beslutninger, mere tillid blandt europæiske borgere og en generelt mere 
velfungerende Union. 
 
20. "Vi anbefaler, at afstemningssystemerne i EU-institutionerne revurderes med fokus på 
spørgsmålet om enstemmighed. Stemmevægtningen bør beregnes på en retfærdig måde, således 
at små landes interesser beskyttes."  
 
Enstemmighed udgør en væsentlig udfordring for beslutningstagning i EU. Det store antal 
medlemsstater gør det meget svært at opnå enighed. EU-traktaterne bør om fornødent ændres for 
at imødegå spørgsmålet om enstemmighed. 
 
Substream 3.3 Tættere integration  
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21. "Vi anbefaler, at EU foretager offentlige investeringer, som fører til skabelse af hensigtsmæssige 
arbejdspladser og til forbedring og harmonisering af livskvalitet på tværs af EU, mellem 
medlemsstaterne og internt i medlemsstaterne (dvs. på regionalt niveau). Der er behov for at sikre 
tilsyn, gennemsigtighed og effektiv kommunikation over for borgerne i forbindelse med 
gennemførelsen af offentlige investeringer og for at gøre det muligt for borgerne at spore hele 
investeringsprocessen. Investeringer i livskvalitet omfatter uddannelse, sundhed, boligforhold, 
fysiske infrastrukturer, ældrepleje og pleje af personer med handicap under hensyntagen til 
behovene i de enkelte medlemsstater. Yderligere investeringer bør stræbe efter at skabe en god 
balance mellem et hensigtsmæssigt arbejdsliv og privatliv med henblik på at muliggøre en sund 
livsstil."  
 
Vi anbefaler dette, fordi en harmonisering af niveauet for livskvalitet på tværs af EU vil forbedre den 
økonomiske fremgang i hele EU, hvilket vil føre til et forenet EU. Dette er en grundlæggende indikator 
for yderligere integration af EU. Selv om nogle af disse mekanismer allerede eksisterer, mener vi, at 
der er plads til yderligere forbedring. 
 
22. "Vi anbefaler at oprette et fælles grundlag i henhold til et sæt økonomiske indikatorer og 
indikatorer for livskvalitet for alle medlemsstater med de samme muligheder, og hvor alle befinder 
sig på samme niveau, for at opnå en fælles økonomisk struktur. Det er vigtigt, at oprettelsen af et 
fælles grundlag følger en tydelig og realistisk tidslinje, som skal fastsættes af institutionerne i 
henhold til eksperternes anbefaling. Eksperterne bør også høres om, hvordan en sådan fælles 
økonomisk struktur bør se ud. Det er også vigtigt, at de indikatorer, som fastsætter det fælles 
grundlag, defineres yderligere med hjælp fra eksperter." 
 
Vi anbefaler dette, fordi vi vil få et mere forenet Europa, hvis vi har et retfærdigt EU. For at være 
retfærdig skal vi tilbyde alle i EU lige muligheder og et fælles grundlag. En fælles økonomisk struktur 
kan alene opnås, når der er fastsat et fælles grundlag. 
 
23. "Vi anbefaler at beskatte store selskaber og indkomst fra store selskaber for at bidrage til 
offentlige investeringer og for at anvende beskatningen til at investere i uddannelse og udvikling af 
det enkelte land (FoU, legater – Erasmus osv.). Det er også vigtigt at fokusere på at udrydde skattely 
i EU."  
 
Vi anbefaler dette, fordi det vil bidrage til at forebygge skatteunddragelse og oprettelse af skattely 
samt bidrage til overholdelse af lovgivningen. 
 
 

Stream 4: Opbygning af en europæisk identitet  
 
Substream 4.1 Uddannelse i demokrati  
 
24. "Vi anbefaler, at uddannelse i demokrati i EU bør stræbe efter at forbedre og opnå en 
minimumsstandard for viden på tværs af alle medlemsstater. Denne uddannelse bør omfatte, men 
ikke begrænses til, demokratiske processer og generelle oplysninger om EU, hvilket der bør 
undervises i i alle medlemsstater i EU. Denne uddannelse bør yderligere beriges af et sæt forskellige 
koncepter for undervisning i den demokratiske proces på en inddragende og alderssvarende måde."  
 
Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den gennemføres, vil føre til 
et mere harmoniseret og demokratisk liv i Unionen. Begrundelserne er følgende: Unge mennesker vil 
blive uddannede i demokratiske processer; denne uddannelse kan begrænse populisme og 
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desinformation i offentlige debatter, føre til mindre forskelsbehandling og slutteligt uddanne og 
inddrage borgerne i demokratiet i et omfang, der rækker ud over deres pligt til at stemme. 
 
25. "Vi anbefaler, at eksisterende og nye teknologier såsom kunstig intelligens videreudvikles, 
forbedres og gøres mere tilgængelige for at reducere sprogbarrierer og styrke den fælles identitet 
og demokratiet i Unionen."  
 
Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den gennemføres, vil bidrage 
til at skabe en fælles europæisk identitet ved at forbedre kommunikationen mellem borgerne i alle 
medlemsstater. 
 
26. "Vi anbefaler, at verificerbare oplysninger gøres lettilgængelige på et forståeligt sprog for 
borgerne via en mobilapplikation med henblik på at forbedre gennemsigtighed, offentlig 
forhandling og demokrati. Denne app kan formidle oplysninger om eksempelvis lovgivning, 
drøftelser i EU, traktatændringer osv."  
 
Denne anbefaling og de bagvedliggende årsager er vigtig, fordi den, hvis den gennemføres, vil fremme 
kommunikation i form af mere oplyste forhandlinger mellem borgerne og de respektive 
medlemsstater via en app, som kan have mange forskellige funktioner. Denne app bør være udformet 
med sigte på at være relevant for alle samt stimulere yderligere nysgerrighed og gøre tekniske 
oplysninger mere tilgængelige og inddragende. Appen bør forstås som en supplerende kilde, der 
formidler oplysninger, som er blevet officielt kontrolleret direkte af EU for at forbedre tilliden og 
gennemsigtigheden i offentlige drøftelser og for at bidrage til at skabe en fælles europæisk identitet.  
 
Substream 4.2 Europæiske værdier og identitet  
 
27. "Vi anbefaler, at EU opretter en særlig fond for interaktioner online og offline (f.eks. 
udvekslingsprogrammer, paneler og møder) af både kortere og længere varighed mellem EU-
borgerne med henblik på at styrke den europæiske identitet. Deltagerne bør være repræsentative 
for samfundene i EU, hvilket omfatter målgrupper på grundlag af forskellige kriterier, dvs. 
demokratiske, socioøkonomiske og beskæftigelsesmæssige kriterier. Målene for denne fond skal 
være tydeligt specificerede med henblik på at stimulere den europæiske identitet, og fonden skal 
evalueres regelmæssigt."  
 
Vi anbefaler dette, fordi disse former for interaktioner gør det muligt for borgerne at dele idéer, og 
længere udvekslinger giver dem mulighed for at forstå de forskellige kulturer og dele erfaringer, 
herunder faglige praksisser. Der er behov for en EU-fond, fordi det er vigtigt, at alle kan deltage, 
herunder dem, der normalt ikke deltager. 
 
28. "Vi anbefaler, at EU investerer i hurtigt at modvirke desinformation ved at støtte eksisterende 
organisationer og initiativer såsom adfærdskodeksen om desinformation og Det Europæiske 
Observationscenter for Digitale Medier samt lignende initiativer i medlemsstaterne. 
Modforanstaltningerne kan omfatte faktatjek, bevidsthedsskabelse omkring desinformation, 
tilvejebringelse af lettilgængelige statistikker, passende sanktioner for dem, der spreder 
desinformation, på grundlag af en retlig ramme og håndtering af kilderne til desinformation."  
 
Denne anbefaling er vigtig, fordi misinformation og desinformation, som stammer fra lande i og uden 
for EU, skaber konflikter blandt EU-borgerne, polariserer samfundet, bringer demokratiet i fare og 
skader økonomien. Der er behov for væsentlige menneskelige og finansielle ressourcer som følge af 
kompleksiteten af dette emne. 
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29. "Vi anbefaler 1) at øge hyppigheden af interaktioner online og offline mellem EU og dets borgere 
(f.eks. ved at spørge borgerne direkte om EU-anliggender og ved at oprette en brugervenlig 
platform for at sikre, at alle borgere kan interagere med EU-institutioner og EU-tjenestemænd), og 
2) vi anbefaler, at der udarbejdes et charter, adfærdskodeks eller retningslinjer for EU-
tjenestemænd for at give borgerne mulighed for at ytre deres holdninger og få tilbagemelding 
herpå med henblik på at sikre, at de kan deltage i EU's politiske beslutningsproces. Der bør findes 
forskellige former for interaktioner, således at alle borgere kan deltage."  
 
Vi anbefaler dette, fordi der findes adskillige måder at kontakte EU-institutionerne på 
(onlineplatforme, repræsentative organer), men de er ikke kendte eller effektive og ej heller 
gennemsigtige. Der er store forskelle på tilgængeligheden på tværs af landene. Mere hyppige 
interaktioner og interaktioner af højere kvalitet vil føre til en følelse af ejerskab af EU-
medborgerskabet. 
 
30. "Vi anbefaler, at den europæiske identitet og de europæiske værdier (dvs. retsstatsprincippet, 
demokrati og solidaritet) bør tildeles en særlig plads i migranternes integrationsproces. Eventuelle 
foranstaltninger kan omfatte oprettelse af programmer eller støtte til allerede eksisterende (lokale) 
programmer for at tilskynde til sociale interaktioner mellem migranter og EU-borgere eller inddrage 
virksomheder i de programmer, som støtter integrationen af migranter. Der bør samtidig hermed 
lanceres lignende programmer med henblik på at skabe opmærksomhed blandt EU-borgerne om 
migrationsrelaterede problemstillinger."  
 
Denne anbefaling er vigtig, fordi sociale interaktionsprogrammer kan støtte migranter i deres nye liv 
og give ikkemigranter mulighed for at få indsigt i migranternes dagligdag. Hvis migranter bor i 
ghettoer, er det ikke muligt at integrere dem i samfundet i det pågældende land og i EU. Der er behov 
for en fælles politik, idet migranter, når de kommer ind i EU, kan rejse til alle lande i EU. Lokale 
initiativer bør støttes, da lokale regeringer vil anvende midlerne mere effektivt sammenlignet med 
nationalt niveau. 
 
Substream 4.3 Oplysninger om EU  
 
31. "Vi anbefaler, at EU stiller flere oplysninger og nyheder til rådighed for europæiske borgere. EU 
bør anvende alle nødvendige midler, samtidig med at mediernes frihed og uafhængighed 
respekteres. EU bør stille ressourcer samt omfattende og pålidelige oplysninger om EU's aktiviteter 
og politikker til rådighed for medieplatforme. EU bør garantere, at oplysningerne transmitteres 
jævnt på tværs af alle medlemsstater af nationale og europæiske medier, og bør sikre, at 
medlemsstaterne opfordrer offentlige platforme og offentlige nyhedsagenturer til at dække 
europæiske anliggender." 
 
Vi anbefaler dette, fordi størstedelen af de europæiske borgere ifølge vores personlige erfaringer og 
data fra Eurobarometer får deres oplysninger fra de traditionelle medier (pressen, radio og fjernsyn), 
og de oplysninger om EU, der i øjeblikket tilbydes via disse kanaler, er meget begrænsede. Medierne, 
især de offentlige medier, har en almennyttig funktion, hvorfor rapportering om EU-anliggender, der 
påvirker den europæiske befolkning, er afgørende og uundværlige for at varetage denne funktion. Vi 
anbefaler, at de oplysninger om EU, der udsendes i de forskellige medlemsstater, er identiske med 
henblik på at fremme integration og undgå forskellige oplysninger om forskellige problemstillinger i 
hvert enkelt land. Det er mere gennemførligt og billigere at bruge de allerede eksisterende 
mediekanaler end at oprette en ny kanal, og det vil føre til samme resultat. De eksisterende kanaler 
har også den fordel, at de allerede er kendte af borgerne. Ingen borger bør skulle vælge mellem 
forskellige kanaler for at kunne tilgå forskelligt (nationalt eller europæisk) indhold. 
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32. "Vi anbefaler, at EU opretter og reklamerer for flersprogede onlinefora og offlinemøder, hvor 
borgerne kan indlede drøftelser med EU-repræsentanter uanset emnet og det geografiske omfang 
af den drøftede problemstilling. Der bør være fastsat en kort frist for disse onlinefora og 
offlinemøder, inden for hvilken svarene på spørgsmålene modtages. Alle oplysningerne om disse 
fora bør centraliseres i et integreret officielt websted med forskellige funktioner såsom et forum 
med ofte stillede spørgsmål, muligheden for at dele idéer, forslag eller bekymringer med andre 
borgere og med en mekanisme, der kan identificere dem med størst opbakning. Adgang hertil bør 
under alle omstændigheder være nem, og der bør anvendes et ikkebureaukratisk sprog." 
 
Vi anbefaler dette, fordi det vil skabe en direkte kanal mellem europæiske borgere og europæiske 
repræsentanter, hvor de kan tale med og inddrage hinanden, hvilket vil give borgerne en nem adgang 
til oplysninger om EU og gøre dem mere opmærksomme på allerede eksisterende oplysninger. Det vil 
skabe et mere gennemsigtigt og åbent EU og vil hjælpe borgerne til at dele deres problemer og tanker, 
få svar og politiske løsninger og give dem mulighed for at deltage i og dele perspektiver og erfaringer 
med andre borgere. 
 
33. "Vi anbefaler, at EU-institutionerne og -repræsentanterne anvender et mere tilgængeligt sprog 
og undgår at anvende bureaukratiske begreber i deres kommunikation, samtidig med at de 
pågældende oplysningers kvalitet og ekspertise bevares. EU bør endvidere tilpasse de oplysninger, 
der stilles til rådighed for borgerne, til forskellige kommunikationskanaler og målgruppeprofiler 
(f.eks. aviser, fjernsyn og sociale medier). EU bør gøre en særlig indsats for at tilpasse 
kommunikation til digitale medier med henblik på at øge EU's kapacitet til at nå ud til unge." 
 
Vi anbefaler dette, fordi adgangen til forståelige oplysninger vil gøre det muligt for EU at nå ud til flere 
europæiske borgere og ikke blot de engagerede. Ved at have specifikke nye og moderne værktøjer, 
som kan målrettes mod bestemte målgrupper, vil borgerne bedre kunne forstå EU's aktiviteter og 
politikker, navnlig de unge, som ikke føler sig tætte på eller knyttede til EU.  

 
Stream 5: Styrkelse af borgerdeltagelse 

 
Substream 5.1 Borgerdeltagelse  
 
34. "Vi anbefaler, at der er uafhængige borgerobservatører til stede ved alle beslutningsprocesser i 
EU. Der bør være et forum eller et permanent organ med borgerrepræsentanter med henblik på at 
varetage funktionen med transmission af relevante og vigtige oplysninger til alle EU-borgere. Disse 
borgere skal interagere med alle andre europæiske borgere i en ånd af en top-down- og bottom-
up-forbindelse, hvilket vil udvikle dialogen mellem borgerne og EU's institutioner yderligere." 
 
Fordi det er åbenlyst, at borgerne fortjener at blive holdt ajourførte om alle spørgsmål, og for at sikre, 
at politikere ikke kan skjule visse problemstillinger fra borgerne, som de fortrækker, at borgerne ikke 
får kendskab til. Dette vil bygge bro over kløften mellem borgerne og de valgte repræsentanter ved 
at oprette nye veje for tillid. 
 
35. "Vi anbefaler, at EU genåbner drøftelsen om Europas forfatning med sigte på at skabe en 
forfatning, der tager udgangspunkt i EU's borgere. Borgerne bør kunne stemme i forbindelse med 
en sådan forfatnings udarbejdelse.  Denne forfatning bør med henblik på at undgå konflikter med 
medlemsstaterne prioritere inklusionen af menneskerettigheder og demokratiske værdier. Der bør 
i forbindelse med udarbejdelsen af en sådan forfatning gøres overvejelser om tidligere indsatser, 
som aldrig udmøntede sig i en forfatning."     
 
Fordi denne forfatning vil inddrage unge i politikker på EU-niveau og modvirke tiltagende 
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nationalistiske kræfter. Fordi den vil give en fælles definition af, hvad der menes med demokrati i 
Europa og sikre, at dette gennemføres ligeligt i alle medlemsstater. Fordi EU har fælles værdier for 
demokrati og menneskerettigheder. Fordi dette vil give borgerne mulighed for at blive inddraget i 
beslutningsprocessen og gøre det muligt for borgerne i højere grad at identificere sig som værende 
fra EU – da de har deltaget i processen.  
 
36. "Vi anbefaler, at politikere pålægges et større ansvar for at fremlægge det, de er valgt til at 
repræsentere, for borgerne. Særligt unge er fremmedgjorte over for politik og tages ikke alvorligt, 
når de inddrages. Men fremmedgørelse er et universelt problem, og mennesker i alle aldre bør 
kunne deltage i højere grad, end tilfældet er på nuværende tidspunkt."  
 
Fordi definitionen af demokrati har brug for at blive fornyet. Vi har brug for at minde os selv om, hvad 
demokrati i virkeligheden er. Demokrati handler om at repræsentere folket (EU-borgerne). Fordi unge 
har fået nok af og er desillusionerede af politikere, som de betragter som eliten, der er af en anden 
holdning end deres egen. Derfor bør mennesker inddrages i højere grad, end tilfældet er nu, på nye 
og engagerende måder. Uddannelsessystemet og de sociale medier samt andre former for medier bør 
varetage denne rolle igennem hele livscyklussen og på alle sprog. 
 
Substream 5.2 Borgerdeltagelse  
 
37. "Vi anbefaler, at EU kommer tættere på borgerne på en mere tydelig måde, hvilket betyder at 
inddrage medlemsstaterne i fremme af borgerdeltagelse i EU. EU bør fremme anvendelsen af 
mekanismerne for borgerdeltagelse ved at udvikle markedsførings- og reklamekampagner. De 
nationale og lokale regeringer bør være forpligtede til at deltage i denne proces. EU bør garantere 
effektiviteten af deltagerorienterede demokratiske platforme."  
 
Vi anbefaler dette, fordi platformen, som allerede eksisterer, skal styrkes og effektiviseres: Der skal 
være mere feedback til EU fra borgerne og omvendt. Der er ikke tilstrækkelig drøftelse i EU, hverken 
mellem borgerne eller regeringerne.  Fordi borgerne ikke deltager i indsendelse af andragender, da 
de enten ikke ved, at processen findes, eller fordi de ikke tror på, at de får medhold i et sådant 
andragende. 
 
38. "Vi anbefaler, at EU opretter og gennemfører programmer for skoler, som omhandler EU's 
indsats i form af eksisterende deltagelsesmekanismer. Disse programmer bør inkluderes i skolernes 
læseplaner vedrørende det europæiske medborgerskab og etik med alderssvarende indhold. Der 
bør også være programmer for voksne. Der bør stilles livslange læringsprogrammer til rådighed for 
borgerne for at fremme deres viden om mulighederne for borgerdeltagelse på EU-niveau."  
 
Vi anbefaler dette, fordi det er vigtigt for vores børns fremtid. Borgerne ønsker at vide, hvordan de 
kan give udtryk for deres synspunkter. Det er vigtigt, at de har kendskab til de enkelte mekanismer, 
og hvordan de kan bruges, for at få deres stemme hørt i EU. Det er vigtigt for den ligelige inklusion af 
alle europæiske borgere. Vi har som europæiske borgere behov for at vide, hvordan vi kan udøve 
vores rettigheder. Vi har som europæiske borgere ret til denne viden. 
 
Substream 5.3 Borgerdeltagelse  
 
39. "Vi anbefaler, at EU afholder borgerforsamlinger. Vi anbefaler på det kraftigste, at de udvikles 
via en juridisk bindende og obligatorisk lov eller forordning. Borgerforsamlingerne bør afholdes 
hver 12.-18. måned. Borgernes deltagelse bør ikke være obligatorisk, men opmuntres, samtidig 
med at den tilrettelægges på grundlag af begrænsede mandater. Deltagerne skal udvælges vilkårligt 
ved hjælp af repræsentative kriterier og må ikke repræsentere organisationer af nogen art eller 
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indkaldes til at deltage som forsamlingsmedlem på grund af deres faglige rolle. Der vil efter behov 
stilles bistand fra eksperter til rådighed, således at forsamlingsmedlemmerne har tilstrækkelige 
oplysninger til at kunne forhandle. Beslutningstagning vil være i hænderne på borgerne. EU skal 
sikre politikernes forpligtelse til at efterkomme de beslutninger, som borgerne træffer på 
borgerforsamlinger. Såfremt borgernes forslag ignoreres eller eksplicit afvises, skal EU-
institutionerne holdes ansvarlige herfor og begrunde årsagerne til den trufne beslutning." 
 
Vi anbefaler gennemførelsen af borgerforsamlinger, fordi vi ønsker, at borgerne føler sig tættere på 
EU-institutionerne, og at de sammen med politikerne bidrager direkte til beslutningstagning, hvorved 
følelsen af tilhørsforhold og direkte udbytte øges. Vi ønsker endvidere, at de politiske partier og deres 
valgprogrammer holdes ansvarlige over for borgerne. 
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Bilag I: Hvordan blev anbefalingerne udarbejdet? 

A. Oversigt over session 3 

· Velkomst og dagsorden
· Input fra platformen

· Forklaring af mål og proces

Gøre retningslinjerne til
anbefalinger

· Arbejde på hovedbudskaberne til
konferencens plenarforsamling

· Gennemgang og prioritering af
retningslinjerne

· Eksperter og faktatjekkere er klar
til at besvare spørgsmål

Feedback fra andre grupper og
færdiggørelse af anbefalinger

· Afstemning om anbefalingerne
· Afsluttende ord

· Færdiggørelse af hovedbudskaber

Borgerne begynder at gøre
retningslinjerne til anbefalinger

PLENARFORSAML
ING

ÅBENT 
FORUM

SESSION I 
UNDERGRUPPE

- Introduktion og forberedelse
- Prioritering af retningslinjer
- Begynde at gøre retningslinjerne til
anbefalinger

- Gøre retningslinjerne til anbefalinger
- Færdiggørelse af anbefalingerne

- Arbejde på hovedbudskaberne til
konferencens plenarforsamling
- Afstemning om anbefalingerne

SESSION 3

DAY 1          DAY 2                 DAY 3

 



 

Panel 2 session 3 - 17 

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

B. Skema over udarbejdelse af anbefalinger 

TRIN 1: RETNINGSLINJER

TRIN 2: SAMLING I KLYNGER

TRIN 3: PRIORITERING AF 5 KLYNGER
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C. Detaljeret proces for udarbejdelse af anbefalinger 

Plenarforsamling 1 

Mål: Introduktion til panelet og forberedelse til session 3 

Velkomst; Borgerne har ordet; Nyt om platformen; Weekendens dagsorden; Introduktion til metoden 
for sessionen 

Åbent forum 1 

Mål: Prioritering af retningslinjer 

Gennemgang af retningslinjerne og uformel drøftelse i lokalerne (uden tolkning); prioritering af 
retningslinjerne med klistermærker. Hver borger fik 50 klistermærker (10 grønne for stream 1, 10 røde 
for stream 2, 10 blå for stream 3, 10 gule for stream 4 og 10 lilla for stream 5) og begyndte at prioritere 
op til 10 retningslinjer pr. stream. Hver borger fik tildelt fem sorte klistermærker til at prioritere de 
retningslinjer, deres egen undergruppe havde udarbejdet.  

Stream 1
Sikring af 

rettigheder og 
ikkeforskelsbeh

andling

Substream 1.1
Ikkeforskelsbeha

ndling

 

Stream 2
Beskyttelse af 

demokratiet og 
retsstatsprincip

pet

Substream 2.2
Beskyttelse og 

styrkelse af 
demokratiet

 

Stream 3
Reform af EU

Substream 3.1
Institutionel 

reform

 

Stream 4
Opbygning af en 

europæisk 
identitet

Substream 4.3
Oplysninger om EU

 

Stream 5
Styrkelse af 

borgerdeltagels
e

Substream 5.1
Borgerdeltagelse

 

1.1.1.1
Ensartede regler bør anvendes på samme 

måde i alle EU-lande og overvåges af EU. Det 
er netop de sårbare, der har behov for 

større beskyttelse

001

 

2.3.4.1
EU bør styrke sin indsats for at eksportere 
sin demokratiske model og sine værdier til 
lande uden for EU. Ikke med våben, men 

med diplomati og ved at dele bedste praksis 
internationalt og øge bevidstheden. 

044

 

3.1.1.2
EU bør styrke sin indsats for at eksportere 
sin demokratiske model og sine værdier til 
lande uden for EU. Ikke med våben, men 

med diplomati og ved at dele bedste praksis 
internationalt og øge bevidstheden. 

054

 

4.2.4.1
Processen for opkrævning af skat fra store 

multinationale selskaber bør forbedres. Også 
problemet med skattely bør tackles.

095

 

5.2.3.1
Kommunerne og de lokale og regionale
myndigheder bør involveres og fremme

borgernes inddragelse i EU's 
beslutningsmekanismer. Særlig skolerne og
de unge bør inddrages, men de voksne bør

ikke glemmes.

116
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Arbejdet i undergruppe 1 

Mål: At begynde at gøre retningslinjerne til anbefalinger 

Lørdag den 11/12/2021 

Arbejdet i undergruppe 2 

Mål 1: At gøre retningslinjerne til anbefalinger 

Samme metode som for arbejdet i undergruppe 1 blev fulgt. 

Mål 2: Give/modtage feedback til andre undergrupper i samme stream. 

Mål 3: Give/modtage feedback fra andre undergrupper i andre streams. 

Samme metode som før blev fortsat anvendt. 

Mål 4: Færdiggørelse af anbefalingerne 

I denne sidste fase blev det tilstræbt at medtage feedbacken fra de andre undergrupper og fra 
faktatjekket. Undergrupperne færdiggjorde deres anbefalinger. 

Søndag den 12/12/2021 

Åbent forum 2 

Mål: At arbejde på hovedbudskaberne til konferencens plenarforsamling 

Gruppen på 20 panelrepræsentanter på konferencens plenarforsamling arbejdede også mellem 
sessionerne på at udarbejde hovedbudskaber. Til dette formål interviewede de andre deltagere og 
forsøgte at registrere disse budskaber og kommunikere panelets resultater ud på en enkel måde. 
Hovedbudskaberne skulle afspejle anbefalingerne og deres begrundelser. 

Plenarforsamling 2 

Mål: Afstemning om anbefalingerne 

Instruktioner til deltagerne: 

 

1. Tryk på en knap på tabletten 

 

2. Scan en QR-kode for at få 

adgang til linket til formularen 

med anbefalinger for streamen 

 

3. Tjek dit personlige 

identifikationsnummer (PIN-

kode), som står bag på 

tabletten 
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4. Indtast din PIN-kode i 

formularen 

 

 

5. Stem ja (tommelfinger op) 

eller nej (tommelfinger ned) til 

de enkelte anbefalinger i 

streamen, og tryk på send 

("Submit") 

 
 
 
 
 
 
6. Anbefalinger med mindst 
70 % tommelfinger op-
stemmer i afstemningen er 
vedtaget. 
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Bilag II: Eksperters og faktatjekkeres input til støtte for processen med faktatjek 

Eksperters og faktatjekkeres input blev koordineret af de såkaldte viden- og informationscentre 
("Knowledge and Information Centre – KICK"), der bestod af medlemmer af det fælles sekretariat og 
refleksionsgruppen med støtte fra postdoktorale studerende ved EUI. Når deltagere, facilitatorer, 
observatører eller deltagende eksperter havde behov for en præcisering af kendsgerningerne, blev 
dette meddelt til KICK, som så sendte spørgsmålet videre til den rette ekspert og/eller faktatjekker. 

En række eksperter på stedet og online fulgte undergruppens drøftelser, så det var muligt at bede om 
et faktatjek. Derudover stod eksperter fra de tre institutioner til rådighed til at svare på 
faktatjekspørgsmål inden for deres respektive ekspertiseområder, navnlig med hensyn til allerede 
eksisterende lovgivningsinstrumenter og andre politikinstrumenter.  

Eksperter og faktatjekkere skulle svare inden for en meget kort frist ved at sende så klar en tekst som 
muligt tilbage, som facilitatoren kunne videresende til deltagerne efter godkendelse fra KICK. 

Liste over eksperter på stedet og online: 

Eksperter i stream 1 – Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling 

 

• Costanza Hermanin, politisk ledelsesstipendiat ved Det Europæiske Universitetsinstitut i 

Firenze 

• Hielke Hijmans, formand for afdelingen for tvister/medlem af bestyrelsen i den belgiske 

datatilsynsmyndighed  

 

Eksperter i stream 2 – Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet 

 

• Carlos Closa Montero, professor, Skolen for Tværfaglig Forvaltning ved Det Europæiske 

Universitetsinstitut/IPP-CSIC, Spanien 

• Paul Blokker, assisterende professor i sociologi, universitetet i Bologna 
• Raphael Bossong, det tyske institut for internationale anliggender og sikkerhedsanliggender 

• Elda Brogi, professor ved EUI's center for mediepolitik og mediefrihed. Medlem af bestyrelsen 

i EDMO, Det Europæiske Observationscenter for Digitale Medier 

 

Eksperter i stream 3 – Reform af EU 

 

• Katrin Auel, leder af forskningsgruppen for europæisk forvaltning, offentlige finanser og 

arbejdsmarkeder ved instituttet for videregående studier, Wien 

• Corinna Stratulat, European Policy Center, leder af programmet for EU-politik og -institutioner 

og politisk senioranalytiker 

• Ariadna Ripoll Servent, professor for EU-politik ved Salzburg Center of European Union Studies 

(SCEUS) og ved fakultetet for politisk videnskab og sociologi ved universitetet i Salzburg 

• Diane Fromage, individuelt Marie Sklodowska-Curie-stipendiat ved Sciences Po Law School, 

Paris  

• Kalypso Nicolaïdis, professor ved Skolen for Tværnational Forvaltning og professor for 

internationale forbindelser ved universitetet i Oxford 

• Ulrike Liebert, Jean Monnet-professorat i europæiske studier, universitetet i Bremen 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
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Eksperter i stream 4 – Opbygning af en europæisk identitet 

 

• Hans-Jörg Trenz, professor i kultur- og kommunikationssociologi ved Scuola Normale 

Superiore i Pisa/Firenze, Italien 

• Antoine Godbert, tidligere chef for Erasmusagenturet i Bordeaux, medlem af Cercle Erasmus 

 

Eksperter i stream 5 – Styrkelse af borgerdeltagelse 

 

• Alberto Alemanno, professor i EU-ret og politik ved HEC Paris 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmann Stiftung  

 

 

Bilag III: Andre anbefalinger, der blev overvejet af panelet, men ikke vedtaget 

Stream 1 Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling  
 

Substream 1.1 Ikkeforskelsbehandling/substream 1.2 Kønsligestilling  
 
"Vi anbefaler, at EU aktivt inkluderer minoriteter i beslutningstagning vedrørende 
statsinstitutioners centrale aspekter (f.eks. politikker og NGO'er). Vi anbefaler, at EU opretter et 
rådgivende udvalg, som direkte vælges af minoriteter. Sammensætningen bør være domineret af 
minoritetsrepræsentanter, og NGO'er bør også deltage.  Det bør have en formativ rolle i forbindelse 
med at uddanne tjenestemænd i at drage omsorg for minoriteternes behov. Dette organ bør have 
en vetoret i minoritetsspørgsmål." 
 
Vi anbefaler dette, forbi minoriteternes stemmer ikke bliver tilstrækkeligt hørt. De bør ytre sig på 
deres egne vegne, være selvbestemmende og have et fagligt niveau, hvorfor vi har kombineret 
repræsentation via stemmeafgivning og ekspertise. 
 
Stream 2: Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet  
 
Substream 2.2 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet/substream 2.4 Medier og desinformation  
 
"Vi anbefaler at oprette et agentur for overvågning af audiovisuelle medier, trykte og digitale 
medier på europæisk niveau. Dette agentur bør overvåge, at nationale medieplatforme følger en 
upartisk og objektiv proces i produktionen af deres indhold. Agenturet bør med henblik på at 
forhindre desinformation stille et pointsystem til rådighed for pålideligheden af nationale 
medieplatforme. Dette pointsystem bør være let at forstå for borgerne."  
 
Vi anbefaler dette, fordi vi har brug for evaluering af medierne og deres pålidelighed, men også 
mediemangfoldighed i EU-landene. Et EU-agentur ville være det mest objektive til sikring heraf. Et 
pointsystem vil endvidere gøre det muligt for borgerne at træffe kvalificerede valg og give 
medieplatforme incitamenter til at levere pålidelige nyheder. Hvis pointsystemet viser sig at være 
utilstrækkeligt i relation til at sikre medieplatformes pålidelighed, bør agenturet også tillægges 
kompetencen til at pålægge sanktioner. 
 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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Stream 5: Styrkelse af borgerdeltagelse 
 
Substream 5.1 Borgerdeltagelse  
 
"Vi anbefaler, at der oprettes et borgerrepræsentativt organ, som skal drøfte og skabe et oplyst 
grundlag for beslutningstagningen på en væsentlig måde – når der er tale om en problemstilling, 
hvor der skal træffes beslutning på EU-niveau, og som har stor betydning for de europæiske borgere 
(som besluttet af borgerne – eventuelt via en undersøgelse). Dette bør være en mangfoldig gruppe 
bestående af omkring 100 borgere fra alle EU-lande med ligelig repræsentation fra hvert land. Dette 
bør være en skiftende gruppe, hvor medlemmerne løbende udskiftes."  
 
Fordi det er vigtigt at undgå problemer såsom korruption, der kan opstå i et permanent 
repræsentativt organ, og idet det er vigtigt, at et sådant organ har ligelig repræsentation fra alle lande 
for at undgå urimelig magt i forbindelse med beslutningstagning. Fordi en sådan funktionsmåde vil 
undgå udfordringer med konstant at skulle forsamles eller anvendelse af teknologi over lange 
afstande. 
 
 
 
 

Bilag IV: Retningslinjer, der blev samlet i klynger3 

Stream 1 Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling 

Substream 1.1 Ikkeforskelsbehandling 

1. 1.1.1.1 retningslinje: Ensartede regler bør anvendes på samme måde i alle EU-lande og overvåges af 
EU. Det er netop de sårbare, der har behov for større beskyttelse. 

 
2. 1.1.1.2 retningslinje: Minoriteter bør inddrages mere og være bedre repræsenteret. De bør inddrages 

i lovgivningens udarbejdelse, og samfundet bør lytte mere til dem.  
1.1.1.3 retningslinje: Repræsentanter for minoriteter bør have en solid, selvbestemt repræsentation i 
EU-institutionerne. 
1.1.2.4 retningslinje: Der er behov for bedre strukturer, så minoriteter kan deltage aktivt. 
2.3.2.3 retningslinje: EU bør forbedre inklusionen og mangfoldigheden og styrke synligheden og 
muligheden for at komme til orde for mennesker, der tilhører minoriteter, eftersom de ikke er 
tilstrækkeligt repræsenteret i offentlige og private institutioner og ved arrangementer på nationalt og 
europæisk plan. Som det er i dag, er offentlige og private institutioner stadig for homogene, og der er 
stadig for lidt mangfoldighed og inklusion.  
 

3. 1.1.1.4 retningslinje: Der bør vises et realistisk billede af minoriteter i skolerne, frygt bør tackles, der 
bør gives information, som underbygges med fakta, og der bør indgås en dialog med minoriteterne. 
Dette gælder også for arbejdspladsen. Der bør tages højde for dette i lovgivningen.   
2.3.2.2 retningslinje: EU bør opfordre de nationale regeringer til at indføre undervisning i skolerne til 
bekæmpelse af vold, f.eks. undervisning i respekt for etniske og religiøse mindretal, men også seksual- 
og kønsundervisning, da det hænger direkte sammen med problemet med seksuelt misbrug, vold og 
homofobi.   
2.3.2.4 retningslinje: EU bør investere ressourcer i at støtte den gode praksis til bekæmpelse af vold, 
der eksisterer i medlemsstaterne. Det kan f.eks. gøres ved at støtte de offentlige og private 

 
3  I processen med at samle retningslinjerne i klynger var der tre retningslinjer, som ikke blev medtaget på listen 
ved en fejl: 5.3.1.1 retningslinje: Uddannelse i deltagelse bør fremmes (på EU-plan). 1.2.2.4 retningslinje: EU bør hjælpe 
med en nytænkning af, hvordan maskulinitet og femininitet skal opfattes. 1.2.2.1 retningslinje: Hvad angår kulturkampen, 
bør der skabes anerkendelse og forståelse af privilegiet ved at være "mand", så der opstår bevidsthed om, hvad det vil sige 
at være kvinde. Borgerne blev informeret herom.  
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støttecentre, der findes i de forskellige lande. 
2.3.2.1 retningslinje:  EU bør spille en større rolle, når det gælder om at sikre LGBTI+-personer mod 
vold og forskelsbehandling.  
2.3.2.5 retningslinje: Hvad angår uddannelse og bevidsthed om vold, bør vi ikke blot fokusere på børn, 
men også på den brede befolkning. 

 
4. 1.1.2.3 retningslinje: Der bør indsamles flere data om forskelsbehandling i medlemsstaterne. Det 

kræver også en effektiv rapportering, hvor landene har pligt til at indsamle og videresende data om 
forskelsbehandling. Dataene bør anonymiseres og offentliggøres. Derudover bør det være muligt at få 
hjælp. Forskelsbehandling af flere grunde bør også fremgå klart på platformen (det bør kontrolleres, at 
der ikke finder misbrug sted).  
1.2.3.3 retningslinje: Der bør være sanktioner i tilfælde af forskelsbehandling.  
 

5. 1.1.3.1 retningslinje: EU bør forbedre adgangen til arbejdsmarkedet for unge og ældre mennesker og 
mindske forskelsbehandling. 
 

6. 1.1.3.2 retningslinje: Valgretsalderen bør sættes ned til 16 år. 
 

Substream 1.2 Kønsligestilling 

7. 1.2.1.1 retningslinje: Der er behov for uddannelse, når kvinder vender tilbage efter barselsorlov.  
 

8. 1.2.1.2 retningslinje: Fjernarbejde gør det lettere for kvinder at fremme deres karriere, navnlig når de 
skal passe deres børn.  
 

9. 1.2.1.3 retningslinje: Enlige forældre bør have mulighed for at arbejde på nedsat tid, så de kan være 
sammen med familien.  
 

10. 1.2.1.4 retningslinje: Virksomheder bør i højere grad have børnehaver for at fremme medarbejdernes 
balance mellem arbejdsliv og privatliv. 1.2.1.5 retningslinje: Det bør være mere attraktivt for fædre at 
tage forældreorlov.  
1.2.5.2 retningslinje: Mænd bør tage del i det ansvar, der traditionelt set altid har ligget hos kvinderne.  
 

11. 1.2.3.1 retningslinje: Også andre ting, som folk kæmper med, f.eks. handicap, bør tages i betragtning.  
 

12. 1.2.3.2 retningslinje: Der bør oprettes en EU-platform, som giver folk lettere adgang til domstolene og 
til at få rådgivning, såsom en ombudsmand. 
 

13. 1.2.4.1 retningslinje: Den kulturkamp, der er nævnt ovenfor, bør også omfatte misbrug og trusler, som 
kvinder udsættes for fra et tæt familiemedlem eller en partner.  
 

14. 1.2.5.1 retningslinje: Jobsamtaler bør være anonyme, så kønnet ikke spiller ind ved udvælgelsen. 
Samtalerne kunne også optages, så det kan kontrolleres, om de er effektive.  
1.2.5.4 retningslinje: For at undgå forskelsbehandling bør arbejdsformidlinger stå for ansættelsen. 
 

15. 1.2.5.3 retningslinje: EU-lovgivningen bør tackle krænkelser af arbejdstagernes rettigheder. EU bør 
sikre, at medlemsstaterne gennemfører bestemmelser mod forskelsbehandling, så der kan opnås 
ligestilling mellem kønnene. EU bør sørge for advokatbistand for at hjælpe med juridisk rådgivning til 
bekæmpelse af forskelsbehandling. 
 

16. 1.2.5.5 retningslinje: Arbejdstiden bør være mere fleksibel.  
 

Substream 1.3 Beskyttelse af menneskerettighederne og miljølovgivningen samt dyrs rettigheder 

17. 1.3.1.2 retningslinje: Uddannelse og kommunikation kunne være en anden mere bæredygtig 
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retningslinje, som bidrager til at dele perspektiver vedrørende rettigheder og friheder og bevare et 
samlet EU.  
2.1.2.4 retningslinje: Der bør løbende og konsekvent medtages information om EU's 
værdier/borgerskab/struktur osv. i pensum på alle uddannelsesniveauer. Der bør investeres i 
europæisk medborgerkundskab.  
 

18. 1.3.2.1 retningslinje: Mandatet for EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder bør styrkes med 
redskaber til at beskytte sårbare enkeltpersoner og minoriteter i alle medlemsstater. 
 

19. 1.3.2.2 retningslinje: Uafhængighed og kapacitetsopbygning hos medier og journalister kunne bidrage 
til at sikre en afbalanceret rapportering om f.eks. minoriteter og migranter, vise de positive sider og 
mindske overdrevne stereotyper vedrørende migranter og flygtninge.  
 

20. 1.3.3.1 retningslinje: EU bør fastlægge fælles bestemmelser for beskyttelsen af dyrevelfærd i 
landbruget. 
1.3.3.3 retningslinje: En retningslinje kunne være, at man på EU-plan stopper med at yde støtte til en 
stor del af landbrugsmarkedet, der producerer og avler dyr som led i en masseproduktion med ringe 
dyrevelfærd.  
 

21. 1.3.3.2 retningslinje: Dyrs rettigheder er sekundære i forhold til spørgsmål om menneskerettigheder 
og miljøbeskyttelse. 
 

22. 1.3.3.4 retningslinje: Afgifter på klimanegative faktorer som metan og CO2-emissioner fra landbruget 
samt harmonisering af afgifter for at fremme lokal kødproduktion som endnu en retningslinje ville 
hjælpe klimaet og reducere transport af dyr over lange afstande. 

 

Substream 1.4 Ret til privatlivets fred 

23. 1.4.1.1 retningslinje: Der bør regelmæssigt foretages revision af onlinetjenester for at hindre og 
kontrollere overtrædelser og/eller krænkelser af retten til privatlivets fred/databeskyttelse.  
1.4.1.2 retningslinje: Virksomheder, der overtræder og krænker retten til privatlivets 
fred/databeskyttelse, bør pålægges en bøde. Bøden bør stå i forhold til virksomhedens markedsværdi.  
 

24. 1.4.2.1 retningslinje: Der bør stilles krav om, at udbyderne deler brugervenlig og letforståelig 
dokumentation og samtykkeanmodninger vedrørende databeskyttelse med brugerne. 
1.4.2.2 retningslinje: Kendskabet til eksistensen af de nationale organer og EU-organer, der er 
ansvarlige for databeskyttelse, bør øges. 
2.3.3.4 retningslinje: EU bør sørge for mekanismer til beskyttelse af personoplysninger, som er let 
tilgængelige for alle borgere.  
 

25. 1.4.3.1 retningslinje: Websteder bør ikke have lov til at dele cookieoplysninger med tredjeparter.  
 

26. 1.4.3.2 retningslinje: Den nuværende lovgivning bør revideres og ajourføres, så brugen af data står i 
forhold til de reelle behov. 
1.4.3.3 retningslinje: Der bør indledes en specifik beslutningsproces i hele EU for at skabe klarhed 
omkring balancegangen mellem at dele data og hindre datamisbrug (med en passende skelnen mellem 
de enkelte specifikke sektorer, f.eks. sundhed, sikkerhed osv.).  

 
27. 1.4.4.1 retningslinje: EU bør tiltræde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for at sikre, at 

alle EU's medlemsstater overholder retten til privatlivets fred og databeskyttelse på samme måde. 
 

28. 1.4.5.1 retningslinje: Der bør fastlægges klarere og strengere regler for mindreåriges brug af de sociale 
medier for at hindre risici forbundet med privatlivets fred. 
1.4.5.2 retningslinje: Der bør indføres særlige skoleprogrammer. 
2.3.3.2 retningslinje: Uddannelse og forebyggelse er en prioritet. EU bør investere ressourcer i, at 
medlemsstaterne uddanner og gør børn i skolerne mere bevidste om, hvordan de beskytter deres 
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personoplysninger. 
2.3.3.3 retningslinje: EU bør fremme borgernes bevidsthed og tage oplysningskampagner i brug, når 
det gælder beskyttelse af personoplysninger. 
 
 

Stream 2: Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet 

Substream 2.1 Beskyttelse af retsstatsprincippet 

29. 2.1.1.1 retningslinje: EU bør kraftigt opfordre medlemsstaterne til aktivt at tackle dette spørgsmål i 
deres nationale jurisdiktioner. 
 

30. 2.1.1.2 retningslinje: EU bør træffe foranstaltninger for at bekæmpe anonymitet brugt som våben 
(anonymitet, der bruges til uetisk offentliggørelsespraksis). 
 

31. 2.1.2.1 retningslinje: EU bør investere i en græsrodsindsats for at styrke de demokratiske værdier i 
medlemsstaterne. 
 

32. 2.1.2.2 retningslinje: EU bør investere i foranstaltninger (projekter), der fremmer samarbejde og 
udveksling mellem forskellige grupper/regioner/nationer. 
 

33. 2.1.2.3 retningslinje: Der bør oprettes ikkedømmende fora, hvor landene kan lære af hinanden med 
henblik på at forbedre deres demokratiske praksis. 
 

34. 2.1.3.1 retningslinje: Der bør oprettes tværnationale europæiske politiske partier, som alle europæiske 
politikere kan tilslutte sig.  
 

35. 1.1.2.1 retningslinje: Der er behov for klare EU-sanktioner mod medlemsstaterne, som håndhæves 
effektivt og virker afskrækkende. En mulighed er at fratage dem EU-støtten. 
1.3.1.1 retningslinje: Sanktioner og bonussystemer bør kombineres, og medlemsstaterne bør inddeles 
i grupper alt efter deres niveau med hensyn til gennemførelsen af menneskerettigheder, 
frihedsrettigheder og lighed.  
2.1.4.1 retningslinje: EU bør først indlede en venskabelig dialog med de lande, der ikke overholder 
reglerne. Dernæst bør artikel 7 i traktaten om Den Europæiske Union tages i brug. Endelig bør de lande, 
der ikke overholder reglerne, fratages EU-støtten. 
2.2.2.2 retningslinje: Der er behov for en fælles lovgivningsramme. Hvis denne lovgivningsramme ikke 
overholdes, kan der pålægges sanktioner.  
4.2.1.4 retningslinje: Sanktioner bør først håndhæves som sidste udvej, hvis alt andet glipper – 
herunder dialog. Der bør indføres en ramme og rækkefølge for brugen af sanktioner. 

 

Substream 2.2 Beskyttelse og styrkelse af demokratiet 

36. 2.2.1.1 retningslinje: Der er behov for et fælles grundlæg, når det gælder forståelsen og opdagelsen af 
tilfælde af korruption. Hvornår er lobbyvirksomhed passende, og hvornår bliver det korruption?  
2.2.1.2 retningslinje: De, der bekæmper korruption, bør beskyttes. Det er nødvendigt at beskytte dem 
og dernæst at beskytte processen for, at vi kan beskytte dem. Vi bør finde ud af, hvordan vi kan gøre 
dette. 
4.2.4.3 retningslinje: Der er brug for bedre regler for lobbyvirksomhed i EU for at mindske tabet af 
penge som følge af korruption. 
 

37. 2.2.3.1 retningslinje: Det bør være et krav, at alle EU-lande indfører en europæisk mindsteindkomst, 
men også en europæisk mindsteløn, som sikrer en anstændig tilværelse. De personer, som skal 
genintegreres på arbejdsmarkedet, bør støttes.  
2.3.5.2 retningslinje: EU bør indføre en mindsteløn på europæisk plan.  
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Substream 2.3 Sikkerhed 

38. 2.3.1.1 retningslinje: Balancegangen mellem sikkerhed og rettigheder, navnlig ytringsfrihed, er et 
centralt spørgsmål for sikkerheden, men også et meget kompliceret spørgsmål at behandle. Som 
borgere kæmper vi for at finde vores plads. 
 

39. 2.3.1.2 retningslinje: Vi ved, at sikkerhedstruslerne er alvorlige, men vi mener, at Europa bør undgå at 
træffe autoritære foranstaltninger og i stedet arbejde mere med forebyggelse og afskrækkelse. 
 

40. 2.3.1.3 retningslinje: EU bør koordinere indsatsen med de store webkoncerner og sociale netværk 
(Facebook, Google og Twitter) og med politiet i de forskellige medlemsstater for at afskrække dem, der 
offentliggør farligt indhold, og foretage politiefterforskninger af kilden til dette farlige indhold og 
trusselsniveauet.  
 

41. 2.3.2.6 retningslinje: EU bør opfordre medlemsstaternes undervisningsministerier til at sikre 
psykologhjælp i skolerne til alle børn og familier og ikke bare til dem, der har brug for det eller kontaktes 
af socialarbejdere. 
 

42. 2.3.3.1 retningslinje: Den generelle forordning om databeskyttelse bør anvendes og overholdes.  

 
43. 2.3.3.5 retningslinje: EU-institutionerne og medlemsstaterne bør i højere grad koordinere indsatsen 

for at beskytte deres borgere, deres demokrati og deres værdier mod nye trusler udefra, f.eks. med 
hensyn til cybersikkerhed og ulovlig brug af kunstig intelligens.  
 

44. 2.3.4.1 retningslinje:  EU bør styrke sin indsats for at eksportere sin demokratiske model og sine værdier 
til lande uden for EU. Ikke med våben, men med diplomati og ved at dele bedste praksis internationalt 
og øge bevidstheden. 
 

45. 2.3.4.3 retningslinje: EU bør styrke sin koordination for at føre dialog, mægle og forhandle mere 
effektivt med nabolandene, når det gælder grænsespørgsmål. 
 

46. 2.3.5.1 retningslinje: De europæiske borgere bør beskyttes mod arbejdsulykker, og usunde eller farlige 
arbejdsmiljøer bør hindres.  
 

47. 2.3.6.1 retningslinje: EU bør gøre en større indsats for at kræve gennemsigtighed i banktransaktioner 
og finansielle transaktioner. 
 

48. 2.3.7.1 retningslinje: Det er nødvendigt, at EU-institutionerne gør mere for at kontrollere og begrænse 
det strukturelle fænomen med terrorisme og organiseret kriminalitet.  
 

49. 2.3.7.2 retningslinje: Vi foreslår, at der oprettes et EU-agentur til bekæmpelse af terrorisme og 
organiseret kriminalitet (herunder mafiaer og nye former for organiseret kriminalitet såsom 
internationale bander). 
 

50. 2.3.7.3 retningslinje: Der bør oprettes et egentligt europæisk politi. 
 

Substream 2.4 Medier og desinformation 

51. 2.4.1.1 retningslinje: Politikere bør ikke have lov til at have aktier i medierne.  
2.4.1.2 retningslinje: Der er behov for en europæisk kontrolproces for at dokumentere, at 
medieselskaber finansieret af politikere er upartiske.  
2.4.1.3 retningslinje: Der bør oprettes et rum med neutrale nyheder, dvs. nyheder, som ikke er 
forbundet med følelsesladede udsagn.  
2.4.2.1 retningslinje: Der er behov for en europæisk kontrolproces for at dokumentere, at nyheder er 
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upartiske og objektive. Der bør oprettes et rum med neutrale nyheder.  
3.2.2.1 retningslinje: Der kunne indføres et point- eller målestoksystem til vurdering af troværdigheden 
af nyhedstjenester og information, som EU står for (med artikler, der har vist sig at være forkerte osv. 
som målestok). 5.1.2.6 retningslinje: Politik og medier bør adskilles, og denne adskillelse bør 
kontrolleres. Bl.a. bør partier ikke kunne eje medieplatforme. 
 

52. 2.4.2.2 retningslinje: Det er nødvendigt at uddanne nyhedsbrugere bedre, så de forstår dette 
informationsrum. Vi bør undervise børn i skolerne og give dem en forståelse af, hvordan nyheder 
skabes. Der mangler viden om information, og dette problem bør vi arbejde med. Der er behov for 
medieuddannelse.  
2.4.3.1 retningslinje: Vi har behov for undervisning i skolerne om dette emne, så unge uddannes i, 
hvordan de får korrekt information. 
2.4.3.2 retningslinje: Vi har brug for flere uddannelsesarrangementer. Der er behov for arrangementer, 
som specifikt er rettet mod borgere i landdistrikterne, og som giver dem en forståelse af 
informationsstrømmen.  

 
 

Stream 3: Reform af EU 

Substream 3.1 Institutionel reform 

 
53. 3.1.1.1 retningslinje: Der bør være større gennemsigtighed i begrundelserne for, hvorfor nogle 

kandidatlande bliver optaget i EU, mens andre ikke bliver det. 
 

54. 3.1.1.2 retningslinje: Når det gælder EU's tiltrædelseskriterier, bør kriteriet for værdier og demokrati 
have førsteprioritet (i forhold til økonomisk udvikling). 
 

55. 3.1.2.1 retningslinje: EU's støtte til kandidatlandene bør øges, så de kan styrke deres institutioner og 
økonomier (på en måde, der overvåges nøje af Den Europæiske Union). 
 

56. 3.1.3.1 retningslinje: Unionsborgerne bør have ret til at stemme på tværnationale partilister, når der 
er valg til Europa-Parlamentet (enten en enkelt tværnational valgliste eller to lister – en national og en 
tværnational liste). 
 

57. 3.1.5.1 retningslinje: Der bør foretages en omfattende gennemgang af Den Europæiske Unions og EU-
institutionernes kompetencer. 
 

58. 3.1.5.2 retningslinje: De EU-institutioner, som er direkte valgt af EU-borgerne, bør have større 
beføjelser. 
 

59. 3.1.6.1 retningslinje: EU-institutionerne bør omdøbes, så deres navne er mindre forvirrende for 
borgerne.  
3.1.6.2 retningslinje: Den Europæiske Union bør have symboler (f.eks. et logo), der i højere grad 
adskiller sig fra andre internationale organisationers (såsom Europarådets).  
3.1.6.3 retningslinje: Den Europæiske Union bør være præcis i sin kommunikation. Den bør bruge 
udtrykket "Den Europæiske Union" i stedet for "Europa", da Europa er en bredere term, som ikke bare 
omfatter Den Europæiske Union. 
 

Substream 3.2 Beslutningstagning 

60. 3.2.2.2 retningslinje: Der bør oprettes en onlineplatform, hvor borgerne kan offentliggøre oplysninger, 
de er i tvivl om, og eksperter kan faktatjekke oplysningerne. 
 

61. 3.2.3.1 retningslinje: Der bør afholdes en folkeafstemning i hele EU, når der er tale om spørgsmål, som 
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er af meget stor vigtighed for alle europæiske borgere. 
 

62. 3.2.3.2 retningslinje: Der bør anvendes større omtanke med hensyn til onlineafstemning og onlineinput 
fra borgerne til beslutningsprocessen. 
 

63. 3.2.3.3 retningslinje: Der bør indføres et system med større eller total parlamentarisk kontrol og 
ansvarlighed, når det gælder beslutninger om finansiel bistand/velfærd og brugen af fællesskabsmidler 
i EU.  
 

64. 3.2.4.1 retningslinje: Der bør anvendes et andet stemmesystem end det nuværende. 
Stemmevægtningen bør beregnes på en retfærdig måde, således at små landes interesser beskyttes.  
 

65. 3.2.4.2 retningslinje: Der er behov for en strukturel ændring af de eksisterende traktater eller 
alternativt en ny forfatning, som vedtages af medlemsstaterne. 
 

66. 3.2.4.3 retningslinje: Uanset hvilket system der indføres, er det meget vigtigt, at det giver forholdsvis 
rimelige stemmerettigheder eller "stemmevægt" til de mindre lande, når det gælder 
beslutningstagning. 
 

67. 3.2.5.1 retningslinje: Der bør oprettes en mekanisme, som midlertidigt gør det muligt at gå uden om 
Parlamentet og træffe beslutninger direkte i Rådet. 
 

68. 3.2.5.2 retningslinje: Der bør oprettes et repræsentativt organ af borgereksperter, som giver 
information og vejledning til Europa-Parlamentet i nødsituationer. 

 

Substream 3.3 Tættere integration 

69. 3.3.1.1 retningslinje: En ekspertgruppe bør først foreslå, hvordan en fælles økonomisk struktur kunne 
se ud, og hvilke konsekvenser den foreslåede fælles økonomiske struktur ville have, før vi begynder at 
diskutere, om vi ønsker en fælles økonomisk struktur eller ej. 
 

70. 3.3.1.2 retningslinje: Det er vigtigt at skabe et fælles grundlag for alle medlemsstater (samme 
muligheder og samme niveau), hvis der skal indføres en fælles økonomisk struktur. 
 

71. 3.3.2.1 retningslinje: Vi foreslår, at der foretages større offentlige investeringer i at forbedre folks 
livskvalitet (infrastruktur og veje, men evt. også boliger og socialt boligbyggeri). 
 

72. 3.3.2.2 retningslinje: Store selskaber og indkomst fra store selskaber bør beskattes for at bidrage til 
offentlige investeringer, og beskatningen bør anvendes til at investere i uddannelse og udvikling af det 
enkelte land (FoU, legater – Erasmus osv.). 
 

73. 3.3.2.3 retningslinje: Der bør anvendes progressiv beskatning af finansielle transaktioner og 
banktransaktioner for at opnå indtægter fra store finansielle transaktioner.  
 

74. 3.3.3.2 retningslinje: Der bør foretages en paneuropæisk spørgeundersøgelse hos en tilfældigt udvalgt 
gruppe informerede borgere om, hvilken retning vi bør gå i, og en paneuropæisk 
informationskampagne om mulige udfald af sådanne ændringer inden da. 
 

75. 3.3.3.3 retningslinje: Der bør udarbejdes et krisescenario, hvor EU's beføjelser øges. 
 

76. 3.3.4.1 retningslinje: Det er nødvendigt, at vi starter med at finde ud af, hvad vi er i Europa. Først da 
kan vi sige, hvad vi ikke er (forslag: dette kan gøres ved hjælp af en spørgeundersøgelse blandt 
borgerne). 
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Stream 4: Opbygning af en europæisk identitet 

Substream 4.1 Uddannelse i demokrati 

77. 4.1.1.1 retningslinje: Der bør benyttes kunstig intelligens som hjælp i oversættelsesprocessen. 
78. 4.1.1.2 retningslinje: Der bør anvendes et hovedsprog (f.eks. engelsk) til kommunikationen. 

 
79. 4.1.1.3 retningslinje: Der bør udvikles en app, som kan udbrede oplysninger om demokratiske 

spørgsmål og oversætte disse til brugerens sprog. 
 

80. 4.1.2.1 retningslinje: Demokratiske processer i skolerne bør fremmes, f.eks. i form af studieråd, som 
stemmer om grundlæggende administrative spørgsmål i skolen. Der bør anvendes internet- og 
computerteknologi (onlineafstemning), når der rejses spørgsmål.  

 
81. 4.1.2.2 retningslinje: EU-studier bør være en del af pensum i alle EU's medlemsstater.  

4.1.3.1 retningslinje: Jo før denne uddannelsesproces starter, jo bedre. Det foreslås, at den starter i 
alderen 10-12+ år. Elevrådskonceptet bør starte ved 12 år. Under denne alder bør der være en 
alderssvarende inddragelse.  
4.1.4.1 retningslinje: Der bør ikke undervises i politiske holdninger, men i EU's demokratiske processer, 
og hvordan EU fungerer. Forskellen bør fremgå klart både for undervisere og studerende.  
4.1.4.2 retningslinje: Ikke alle borgere var enige i, at det er muligt opnå enighed om et tværeuropæisk 
pensum mellem medlemsstaterne.  
4.1.4.3 retningslinje: Vi bør have en simpel proces for, hvordan vi forklarer EU for alle. 
4.1.5.1 retningslinje: Uddannelsessystemerne i EU bør ikke være ensartede. 
4.2.2.3 retningslinje: Der bør allerede i grundskolen være et ensartet skolepensum omkring EU.  
4.3.8.1 retningslinje: Der bør oprettes et nyt fag inden for uddannelse på sekundærtrinnet, hvor man 
medtager indhold omkring EU's nuværende måde at fungere på, de foranstaltninger, som EU træffer, 
og hvordan de påvirker borgerne.  
5.1.2.1 retningslinje: Som grundlag for borgernes deltagelse er der behov for mere information om EU 
og mere kommunikation til borgerne. Borgerne bør lære mere om EU og europæisk politik (pædagogik, 
almen uddannelse og erhvervsuddannelse). 
 

82. 4.1.2.3 retningslinje: Der kunne gives et incitament til skolerne gennem tilskud eller gratis udstyr for at 
opmuntre skolerne til at indføre undervisning i EU-demokrati.  
4.1.3.2 retningslinje: Der bør gives tilskud til skoler, som indfører demokratisk praksis som et led i 
skoledagen. Det bør ikke være obligatorisk, men skolerne bør opmuntres til dette. 

 

Substream 4.2 Europæiske værdier og identitet 

83. 4.2.1.1 retningslinje: Årsagerne til nogle medlemsstaters nationalisme og protektionisme bør 
undersøges, navnlig gennem en dialog om værdier og korrekt forståelse af de hermed forbundne 
begreber. 
 

84. 4.2.1.2 retningslinje: Problemet med politisk ekstremisme bør tackles, da EU-skepsis ofte udnyttes til 
egen fordel. 
 

85. 4.2.1.3 retningslinje: Den løbende kommunikation med medlemsstaternes borgere bør forbedres. 
Borgerne bør inddrages mere i processen. Borgerne bør have mulighed for at deltage så meget som 
muligt. 
 

86. 4.2.1.5 retningslinje: Overholdelsen af EU-reglerne bør koordineres på alle niveauer, også på nationalt 
og lokalt niveau. 
 

87. 4.2.2.2 retningslinje: Informationen til visse grupper bør tilpasses. Terminologien bør ændres og 
forenkles. 
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88. 4.2.2.4 retningslinje: Alle borgergrupper bør inddrages på forskellige innovative måder. 

 
89. 4.2.2.5 retningslinje: Folk bør have mulighed for at rejse mere, mødes og drøfte forskellige spørgsmål 

inden for EU. Også dem, som ikke er velstående. Der bør oprettes en særlig fond til dette formål 
(ligesom Erasmus).  
4.3.3.1 retningslinje: Der bør oprettes flere europæiske udvekslingsprogrammer eller -aktiviteter, 
såsom Erasmusprogrammet eller denne konference, så man kan rejse til andre lande, møde folk fra 
andre lande og få en dialog i gang om deres tilværelse og deres forhold til Europa. 
 

90. 4.2.3.1 retningslinje: Problemet med desinformation bør tackles. Der bør være større opmærksomhed 
på kilden til misinformation. 
 

91. 4.2.3.2 retningslinje: Medlemsstaterne bør støttes aktivt i deres lokale problemer med 
desinformationskampagner. 
 

92. 4.2.3.3 retningslinje: Migrationskriser bør løses. 
 

93. 4.2.3.4 retningslinje: Internetsikkerheden og beskyttelsen mod hacking bør øges. 
 

94. 4.2.3.5 retningslinje: Der bør føres en fælles EU-udenrigspolitik. De foranstaltninger, der træffes på det 
udenrigspolitiske område, bør koordineres mellem EU og medlemsstaterne. 
 

95. 4.2.4.1 retningslinje: Processen for opkrævning af skat fra store multinationale selskaber bør forbedres. 
Også problemet med skattely bør tackles. 
 

96. 4.2.4.2 retningslinje: EU-midlernes gennemsigtighed bør forbedres, både i medlemsstaterne og i EU-
institutionerne. 

 

Substream 4.3 Oplysninger om EU 

97. 4.3.3.2 retningslinje: Der bør oprettes onlinefora og mødesteder, hvor borgerne kan lytte, stille 
spørgsmål og gå i dialog med europæiske repræsentanter, med oversættelse til flere sprog. 
  

98. 4.3.5.1 retningslinje: Der bør anvendes kommunikationsstrategier, så der kommunikeres på et mere 
enkelt og tilgængeligt sprog, og denne kommunikation bør ledsages af mere detaljerede og mere 
tekniske rapporter, så dem, der ønsker en uddybning, får mulighed for dette.  
4.3.7.2 retningslinje: Den vigtige rolle, som de sociale medier spiller i dag, bør udnyttes bedre.  
4.3.7.3 retningslinje: Det bør analyseres, hvem målgrupperne er, og hvilke kanaler de bruger til at 
kommunikere, og kommunikationen bør tilpasses til disse kanaler (med tilføjelse af links til dem, der 
ønsker en uddybning). 
 

99. 4.3.5.3 retningslinje: Reklameindslag for EU bør sendes ved større begivenheder (Eurovision, 
sportsbegivenheder osv.) og i forbindelse med programmer i den bedste sendetid. 
 

100.  4.3.6.1 retningslinje: EU's ledelse bør opfordres til at være mere åbne over for borgerne. 
 

101. 2.1.3.2 retningslinje: De nationale medier bør opfordres til i højere grad at dække udviklingen på EU-
plan.  
3.2.1.1 retningslinje: Medierne bør kraftigt opfordres til at bruge mere sendetid på europæiske 
spørgsmål og aktiviteter inden for Den Europæiske Union.  
4.3.1.1 retningslinje: Der bør være en nyhedsblok i de offentlige tv-kanalers nyhedsprogrammer om 
Europa, på samme måde som der er en blok om sport eller andre emner.  
4.3.5.2 retningslinje: Der bør være programmer og indslag i medierne, hvor der specifikt rapporteres 
om EU.  
4.3.7.4 retningslinje: Der bør medtages en informationsblok om EU i tv-nyhederne, ligesom det er 
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tilfældet med sport og andre emner. 
3.2.1.2 retningslinje: Eksisterende europæiske tv-kanaler eller nyhedsagenturer, som dækker 
spørgsmål relateret til EU-aktiviteter (Rådet, Parlamentet, beslutninger osv.) bør udvides fra at omfatte 
ca. en tredjedel af EU-borgerne til alle de EU-borgere, der ønsker at bruge dem. Alle de oplysninger, 
der kommer fra EU, bør være faktuelle og neutrale.  
3.2.3.4 retningslinje: Offentlige debatter sendt af EU kunne være en potentiel løsning. Aviser og 
nyhedsagenturer kunne formidle disse oplysninger til borgerne.  
3.3.3.1 retningslinje: Borgerne bør informeres bedre om EU. Der bør være en kanal, hvor man kan finde 
alle oplysninger om EU, og et PR-team for EU bør informere om EU's aktiviteter ved hjælp af forskellige 
kanaler for at nå ud til forskellige målgrupper. Man kunne også inddrage medlemsstaterne i aktivt at 
informere om EU's aktiviteter og medtage dette i skolernes pensum på en letforståelig og sjov måde.  
4.3.2.1 retningslinje: Der bør oprettes en uafhængig europæisk informationskanal eller et uafhængigt 
europæisk nyhedsagentur, som udsender korrekte oplysninger og modvirker falske og ikkeobjektive 
nyheder. 
4.3.7.1 retningslinje: Der er behov for en informationskanal, som kan udsende disse oplysninger (hvad 
EU gør og hvorfor).  
5.2.3.2 retningslinje: Medierne bør være med til at fremme EU's gennemsigtighedsmekanismer. 

 
 

Stream 5: Styrkelse af borgerdeltagelse 

Substream 5.1 Borgerdeltagelse  

102. 5.1.1.1 retningslinje: Der er behov for gennemsigtighed omkring det, der bliver drøftet i borgernes 
deltagelsesprocesser. 
 

103. 5.1.1.2 retningslinje: Alle beslutninger i EU bør være gennemsigtige, så borgerne føler, at de bliver 
inddraget. 
5.1.1.3 retningslinje:  De politiske beslutningstagere bør proaktivt sørge for gennemsigtighed, og 
borgerne bør informeres på en proaktiv måde. 

 
104. 5.1.2.5 retningslinje: Sammenhængen mellem ekspertviden og politik bør institutionaliseres. Den bør 

være fastlagt og gennemsigtig, såsom rådgivning eller den måde, som statslige eksperter udvælges på. 
 

105. 5.1.2.3 retningslinje: Det bør gøres attraktivt at stemme. Vi ønsker ikke, at der skal være stemmepligt. 
 

106. 5.1.2.4 retningslinje: Borgerne bør være permanent repræsenteret i Europa-Parlamentet/Europa-
Kommissionen. Borgerne bør inddrages i beslutningsprocessen. 
5.2.1.1 retningslinje: Parlamentsmedlemmerne bør i højere grad beskæftige sig med forslag fra og 
inddragelse af borgerne, og der bør specifikt sættes tid af på Parlamentets dagsorden til 
borgerinddragelse. 

 
107. 5.1.3.1 retningslinje: Direkte demokrati: Emner, hvor der skal anvendes direkte demokrati, bør 

defineres på en konkret måde. 
 

108. 5.1.3.2 retningslinje: Alle borgere bør kunne stemme om den europæiske forfatning. 
 

109. 5.1.4.1 retningslinje: Samarbejdet mellem medlemsstaterne og EU bør forbedres på visse 
politikområder. EU's indsatsområder/kompetencer bør ikke udvides uden grund ("ikke blindt"). 
 

110. 5.1.4.2 retningslinje: Det bør undersøges, hvorfor borgerne mister tillid til politik. 
 

111. 5.1.5.1 retningslinje: Der bør oprettes en informationsplatform for krænkelser eller manglende 
overholdelse af EU's direktiver og forordninger. 
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Substream 5.2 Borgerdeltagelse  

112. 2.1.3.3 retningslinje: EU bør være lydhør over for forslag, der kommer direkte fra borgerne og ikke blot 
fra de nationale regeringer. Eksempelvis kunne der oprettes en EU-platform for andragender og 
borgerinitiativer.  
5.2.1.3 retningslinje: Der bør oprettes en platform for udveksling mellem borgerne og de valgte 
repræsentanter. Den bør omfatte feedbackmekanismer og registrering af interaktioner. 

 
113. 5.2.1.4 retningslinje: Høring inden beslutningstagning bør udvides til at omfatte borgerne.  

5.2.3.4 retningslinje: Der bør indføres obligatoriske mekanismer for høring af borgerne, når der stilles 
forslag, som indskrænker borgernes rettigheder. 
 

114. 5.2.1.5 retningslinje: Rapporteringsmekanismerne fra politikerne til borgerne og ikke blot deres partier 
bør forbedres. Der er behov for andet og mere end årsberetninger. Som forberedelse til valget bør de 
enkelte repræsentanter aflægge rapport om, hvad de har udrettet. 
 

115. 5.2.2.1 retningslinje: Der bør indføres programmer for skoler og virksomheder vedrørende indsatsen i 
forbindelse med deltagelsesmekanismer og eksisterende instrumenter.  
5.3.1.4 retningslinje: Der bør indføres et europæisk pensum (for borgernes inddragelse i et emne, der 
vedrører borgerskab/etik samt et generelt pensum). 

 
116. 5.2.3.1 retningslinje: Kommunerne og de lokale og regionale myndigheder bør involveres og fremme 

borgernes inddragelse i EU's beslutningsmekanismer. Særlig skolerne og de unge bør inddrages, men 
de voksne bør ikke glemmes. 
 

117. 5.2.3.3 retningslinje: Tidsfristerne bør forkortes, og der bør stilles krav til anvendelsen af 
gennemsigtigheds- og deltagelsesmekanismer i beslutningsprocessen. 
 
 

Substream 5.3 Borgerdeltagelse  

118. 5.3.3.4 retningslinje: EU bør arbejde for, at de lokale kontorer i kommunerne får uddannelse, bliver 
informeret og får digital adgang til EU's informations- og beslutningsprocesser. 
 

119. 5.3.4.1 retningslinje: Budskabet bør spredes (også i massemedierne) om EU's deltagelsesmekanismer 
(navnlig når der er en høring i gang).  
 

120. 5.3.4.2 retningslinje: Kriterierne for de dokumenter, der ikke kan offentliggøres, bør gennemgås.  
 

121. 5.3.4.3 retningslinje: Der bør være information tilgængelig på forskellige EU-sprog (ikke kun på engelsk, 
tysk og fransk). 
 

122. 4.2.2.1 retningslinje: Det bør sikres, at alle borgere kan få adgang til information (via smartphones og 
internettet). 
5.3.3.5 retningslinje: Der bør sørges for internetadgang til alle de europæiske borgere (for at sikre 
digital borgerinformation og -deltagelse).  
 

123. 5.3.2.1 retningslinje: Det bør sikres, at politikerne engagerer sig i borgerdeltagelse.  
5.3.2.2 retningslinje: Hvis borgerforslag forkastes, bør politikerne holdes ansvarlige for dette og 
begrunde, hvorfor forslaget ikke nåede længere. 

 
124. 3.2.3.5 retningslinje: Borgerdeltagelse og drøftelser såsom borgerforsamlinger bør finde sted på lokalt 

plan.  
5.1.2.2 retningslinje: Der bør anvendes borgerpaneler. En forudsætning for dette er, at politikerne giver 
detaljeret feedback om panelernes resultater.  
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5.2.1.2 retningslinje:  Der bør oprettes borgerpaneler med sæde i Parlamentet. Det bør fastlægges, 
hvilke rettigheder og pligter de borgere har, som deltager i panelerne. Det gælder navnlig udskiftning 
af pladser og valg af borgere, der bør være baseret på tilfældighedsmekanismer. Borgerpanelerne bør 
støttes ved hjælp af en struktur, der fremmer dialogen mellem borgerne og de valgte repræsentanter.  
5.3.3.1 retningslinje: Det bør fastlægges, hvilke politiske emner der kræver et borgerpanel eller 
borgerinddragelse (prioriterede emner), f.eks. at ingen af borgernes rettigheder må indskrænkes uden 
borgerpanelets samtykke (dette var tilfældet under pandemien).  
5.3.3.2 retningslinje: Der bør tilrettelægges borgerpaneler for at give input til de politiske meninger.  
5.3.3.3 retningslinje: Det bør sikres, at borgere, der udvælges til borgerdrøftelsen, er repræsentative 
for befolkningen (sociodemografisk mangfoldighed og også minoriteter). 


