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I. Indledning 
Konferencen om Europas fremtid er godt i gang – debatten er startet! Den 10. marts 2021 blev den 
fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid undertegnet af Europa-Parlamentets 
formand, David Sassoli, Portugals premierminister, António Costa, på vegne af formandskabet for 
EU-Rådet, og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hvilket banede vejen for denne hidtil 
usete, åbne og inklusive europæiske demokratiske øvelse, som sætter borgerne i centrum. Nøjagtig 
to uger senere holdt bestyrelsen, som består af repræsentanter for de tre EU-institutioner og 
observatører, og som fører tilsyn med konferencens tilrettelæggelse, sit første møde. Det fælles 
sekretariat, der bistår bestyrelsen, påbegyndte også arbejdet.  

 

Fra venstre mod højre: Portugals premierminister, António Costa, Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, og 
Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, efter undertegnelsen af den fælles erklæring 

En første vigtig milepæl var lanceringen af konferencens flersprogede digitale platform den 19. april 
2021. Borgere fra hele Europa har nu mulighed for på denne platform at dele deres idéer om 
Europas fremtid og oplysninger om konferencearrangementer. 

Konferencens åbningsarrangement fandt sted den 9. maj 2021 i Europa-Parlamentets bygning i 
Strasbourg som hybridmøde. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, bød deltagerne velkommen, 
heriblandt medlemmerne af bestyrelsen, ministre og statssekretærer for europaspørgsmål, 
medlemmer af Europa-Parlamentet og af nationale parlamenter, Erasmusstuderende fra hele EU og 
over 500 borgere. Formændene for de tre EU-institutioner fik lejlighed til at redegøre for deres vision 
for Europa. Borgere fra forskellige EU-medlemsstater kunne stille spørgsmål til de tre formænd for 
bestyrelsen, dvs. medlem af Europa-Parlamentet Guy Verhofstadt, statssekretær Ana Paula 
Zacarias fra Rådets formandskab og næstformand for Kommissionen Dubravka Šuica. 
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Fra venstre mod højre: Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, 
Portugals premierminister, António Costa, og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, ved konferencens 
åbningsarrangement 

Forud for dette arrangement godkendte bestyrelsen konferencens forretningsorden, som udgør en 
omfattende ramme for arbejdet i de forskellige konferencestrukturer og deres samspil. 
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II. Aktiviteter på europæisk plan  
II.1. Den flersprogede digitale platform  

Siden den 19. april 2021 har borgere fra hele Europa haft mulighed for at give deres mening til 
kende om Europas fremtid på konferencens flersprogede digitale platform 
(https://futureu.europa.eu/)1. Platformen er en vigtig del af konferencen, for den giver alle mulighed 
for at deltage. Borgerne kan fremsætte deres idéer, anbefale andres idéer og kommentere dem. Det 
er også stedet, hvor alle kan udveksle oplysninger om konferencearrangementer og informere om 
resultaterne af dem.  

Platformen er helt igennem flersproget: Alle bidrag er tilgængelige på EU's 24 officielle sprog takket 
være maskinoversættelse. 

Siden platformen blev lanceret, har næsten 19 000 deltagere tilmeldt sig. De har delt mere end 
5 000 idéer og over 10 000 kommentarer og anbefalet andres idéer over 29 000 gange. Næsten 1 
million mennesker har lige nu besøgt platformen.  

 

Deltagelse pr. 5. juli (kilde: futureu.europa.eu) 

Der er annonceret næsten 1 400 arrangementer i hele Europa på platformen, hvilket giver flest 
mulige mennesker mulighed for at deltage. På platformen har arrangører adgang til vejledninger og 
kampagnemateriale, der bidrager til at sikre, at arrangementerne er interaktive og inklusive.  

Det er en god start, men for at få en virkelig debat på europæisk plan bør langt flere borgere 
inddrages. Fremme af platformen og bred borgerdeltagelse bør derfor være en topprioritet for alle, 
der er interesserede i at bidrage til, at konferencen bliver vellykket. 

Platformen bør være et forum, hvor borgere fra alle samfundslag og fra alle dele af Europa føler sig 
godt tilpas og velkomne til at bidrage til debatten. Alle, der bruger platformen, skal derfor overholde 

                                                             
1 Se også videoen om den flersprogede digitale platform.  
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konferencechartret og reglerne for deltagelse. Der er oprettet moderatorteam, som under det fælles 
sekretariats tilsyn på bestyrelsens vegne arbejder for at sikre, at det sker.  

Platformen er det sted, debatten starter, men den slutter ikke her. Bidrag på platformen bliver taget 
op af EU-borgerpanelerne og de nationale borgerpaneler og drøftet i konferencens 
plenarforsamling. Der vil blive udarbejdet rapporter, som indeholder en analyse af bidragene udført 
med en kombination af digitale værktøjer, datamining og menneskelig analyse. Rapporterne vil 
også være tilgængelige på den flersprogede digitale platform. Efter sommeren vil den første 
foreløbige rapport foreligge. 

 

II.2. Det europæiske borgerarrangement 17. juni  

Den 17. juni 2021 fandt det første europæiske borgerarrangement sted i Lissabon som hybridmøde 
inden den konstituerende plenarforsamling den 19. juni for at give startskuddet til borgernes 
deltagelse i konferencen. Deltagerne var de 27 repræsentanter for nationale borgerpaneler 
eller -arrangementer fra hver medlemsstat, formanden for Europæisk Ungdomsforum og mere end 
50 borgere udvalgt til at deltage i konferencens europæiske borgerpaneler samt en gruppe 
Erasmusstuderende. Arrangementet gav deltagerne mulighed for at drøfte deres forventninger til 
konferencen med de tre formænd for bestyrelsen: medlem af Europa-Parlamentet Guy Verhofstadt, 
statssekretær Ana Paula Zacarias og næstformand for Kommissionen Dubravka Šuica.  

De øvrige medlemmer af bestyrelsen var indbudt til at deltage virtuelt. Arrangementet blev 
transmitteret offentligt på den flersprogede digitale platform og på Europe By Satellite.  

 

Europæisk borgerarrangement, Lissabon 

I deres velkomst understregede formændene, at det var af afgørende betydning at kickstarte 
konferenceaktiviteterne med et borgerarrangement, fordi borgerne står i centrum for konferencen. 
De understregede også nødvendigheden af at lytte til borgerne, gå i aktiv dialog med dem og 
mindske kløften mellem borgere og politiske beslutningstagere. Borgerne blev derefter opfordret til 
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via et interaktivt meningsmålingssystem at angive, hvilket ord de forbinder med EU i dag. De 
hyppigst forekommende ord var "solidaritet", "enhed" og "samarbejde".  

Formand Ana Paula Zacarias redegjorde for de forskellige typer nationale arrangementer som led i 
konferencen og understregede nødvendigheden af at nå ud til alle borgere og inddrage 
civilsamfundet. Formand Dubravka Šuica præsenterede derefter den flersprogede digitale platform 
og opfordrede borgerne til at bruge den og dele deres idéer. Formand Guy Verhofstadt orienterede 
deltagerne om konferencens plenarforsamlings rolle og samspil med EU-borgerpanelerne.  

Under drøftelserne nævnte flere borgere, at uddannelse og sundhed bør være en prioritet, og de 
understregede behovet for at tackle udfordringerne fra klimaændringer og migration. Nogle 
insisterede på, at dialogen med borgerne bør foregå på lige fod, og at en ægte dialog med 
borgerne, også med dem, der er mere skeptiske over for EU, er af afgørende betydning. Der blev 
givet udtryk for visse betænkeligheder med hensyn til ambitionerne for og resultaterne af 
konferencen og EU-institutionernes opfølgning på den. Flere borgere opfordrede til mere og bedre 
kommunikation om EU og navnlig om konferencen og dens flersprogede digitale platform.  

Til sidst blev borgerne bedt om at angive det ord, de forbinder med EU's fremtid. De hyppigst 
forekommende ord var "håb" og "udfordring". 

 

Livemeningsmåling, det europæiske borgerarrangement 
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II.3. Konstituerende plenarforsamling 19. juni 

Den konstituerende plenarforsamling for konferencen om Europas fremtid fandt sted som 
hybridmøde (fysisk og online) den 19. juni 2021. 337 medlemmer af konferencens plenarforsamling 
deltog. 

 

Konstituerende plenarforsamling, Europa-Parlamentets mødesal, Strasbourg 

På vegne af formændene bød formand Guy Verhofstadt medlemmerne af konferencens 
plenarforsamling velkommen til den konstituerende plenarforsamling og bemærkede, at der ikke var 
nogen indsigelser til dagsordenen. Han understregede, at den konstituerende plenarforsamling 
stadig var ufuldstændig med hensyn til sammensætningen, navnlig fordi repræsentanterne for EU-
borgerpanelerne først kunne udpeges, når panelerne var nedsat. Han fremhævede desuden 
processens unikke karakter på grund af kombinationen af deltagerorienteret og repræsentativt 
demokrati, samspillet mellem paneler og plenarforsamling og behovet for at reformere EU for 
sammen at håndtere nogle presserende udfordringer. 

I sin velkomsttale nævnte formand Ana Paula Zacarias det første europæiske borgerarrangement i 
Lissabon, der blev afholdt to dage tidligere af det portugisiske formandskab for EU-Rådet som led i 
konferencen. Hun fremhævede også betydningen af samspil ikke blot mellem borgerne i 
medlemsstaterne, men nu også mellem borgerne i hele Unionen med henblik på at komme med 
idéer og forslag til Europas fremtid. Hun nævnte, at EU har sine stærke sider, men også sine 
begrænsninger, og mindede om, at de europæiske borgere har haft stor gavn af EU under den 
aktuelle krise med hensyn til vacciner og økonomisk genopretning gennem Next Generation EU. 

Dette synspunkt blev gentaget af formand Dubravka Šuica, som understregede nødvendigheden af, 
at borgerne forbliver i centrum for processen og bliver inddraget på alle niveauer. For første gang er 
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borgerne jævnbyrdige med repræsentanterne. Hun noterede sig, at denne deliberative 
demokratiøvelse er uden fortilfælde på EU-plan. Hun understregede, at konferencen styrker det 
repræsentative demokrati ved at sætte borgerne i centrum for den politiske beslutningstagning i 
Den Europæiske Union.  

Formændene redegjorde derefter for, hvordan konferencens tre søjler – den flersprogede digitale 
platform, EU-borgerpanelerne og de nationale borgerpaneler og plenarforsamlingen – kommer til at 
fungere. 

Formand Dubravka Šuica forklarede, hvordan den flersprogede digitale platform fungerer som 
konferencens centrale punkt. Hun opfordrede plenarforsamlingens medlemmer til at gøre 
opmærksom på den og sikre, at borgerne i hele EU ved, hvordan de kan deltage i konferencen på 
forskellige måder, også gennem platformen. Desuden beskrev hun sammensætningen af de fire 
EU-borgerpaneler, som påbegynder deres arbejde i september, og fortalte, hvordan de vil bidrage til 
processen.  

Formand Ana Paula Zacarias understregede den forstærkende betydning af nationale 
borgerpaneler og arrangementer og behovet for at nå ud til alle borgere, også dem, der normalt ikke 
engagerer sig. Hun oplyste medlemmerne af konferencens plenarforsamling om, at forberedelserne 
af nationale borgerpaneler og arrangementer er begyndt i mange medlemsstater, hvilket 
understreger medlemsstaternes vilje til at bidrage til konferencen, og opfordrede indtrængende til, at 
nationale paneler og arrangementer registreres på platformen. Hun understregede desuden 
nødvendigheden af, at der kommunikeres bedre om konferencen. Hun mindede også om 
drøftelserne med de borgere, der deltog i det europæiske borgerarrangement i Lissabon den 17. 
juni. 

Under den efterfølgende debat, hvor over 150 deltagere havde ordet, blev mange forskellige emner 
taget op. Der var en række tilbagevendende emner og holdninger, f.eks.: 

• Konferencen er en enestående og hidtil uset mulighed for en bottom-up-tilgang, hvor 
deltagerorienteret demokrati supplerer repræsentativt demokrati. 

• Nødvendigheden af, at konferencen bliver en inklusiv øvelse, så der nås ud til borgere fra 
alle samfundslag i alle regioner og dele af samfundet, og af at lytte opmærksomt til 
borgernes, og især de unges, bekymringer, idéer og forslag. 

• Betydningen af konkrete resultater og effektiv opfølgning. 
• Behovet for at lære af de seneste kriser og forberede sig på fremtidige udfordringer. 

Blandt andre spørgsmål, der blev fremhævet af medlemmer af konferencens plenarforsamling, var: 
• Der blev efterlyst et mere forenet Europa, idet det blev understreget, at medlemsstaterne er 

stærkere sammen, navnlig i lyset af de globale udfordringer og på den internationale scene. 
• Nødvendigheden af at respektere nærhedsprincippet og inddrage regionale og lokale 

myndigheder. 
• Behovet for at give Vestbalkanlande mulighed for at deltage i konferencen. 
• Behovet for at anerkende og værdsætte de fremskridt, som EU gør, og ikke tage dem for 

givet og samtidig anerkende behovet for ændringer for at håndtere fremtidige udfordringer. 

På en række områder gav talerne udtryk for divergerende holdninger: 
• Nogle mente, at processen bør fokusere på politiske prioriteter for Unionen, mens andre 

foreslog, at også spørgsmål om Unionens kapacitet og funktionsmåde tages op. 
• Ligeledes sagde nogle, at der var behov for traktatændringer, mens andre mente, at 

ændringer er mulige inden for de nuværende rammer. 
Desuden gav medlemmer af konferencens plenarforsamling i deres indlæg udtryk for en lang række 
prioriterer inden for følgende politiske emner: digital omstilling, økonomi, social retfærdighed, 
sundhed, retsstatsprincippet og demokrati, miljø og klima, migration, energi, fødevareforsyning, 
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værdier, udenrigspolitik, sikkerhed, uddannelse og kultur. 

 

Repræsentant for nationale arrangementer/paneler fra Finland på konferencens konstituerende plenarforsamling 

 

Repræsentant for nationale arrangementer/paneler fra Nederlandene på konferencens konstituerende plenarforsamling 
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Formand Guy Verhofstadt fremlagde formændenes forslag til den overordnede tilrettelæggelse af 
de ni tematiske arbejdsgrupper. Dette blev godkendt af konferencens plenarforsamling. Han 
bemærkede, at der ville blive udarbejdet mere detaljerede retningslinjer for arbejdsgrupperne.  

Formand Guy Verhofstadt fremlagde også den foreløbige tidsplan for konferencen, som 
konferencens plenarforsamling noterede sig.  

Formand Dubravka Šuica og formand Ana Paula Zacarias opfordrede til handling og mod, ikke kun 
ord, og understregede desuden, at konferencens succes afhænger af, at alle involverede engagerer 
sig aktivt.  

De tre formænd takkede alle for at deltage og for deres bidrag og mindede om datoerne for 
konferencens næste plenarforsamling den 22. og 23. oktober 2021. Formand Ana Paula Zacarias 
hævede konferencens plenarforsamling. 

 

II.4. EU-borgerpaneler  

EU-borgerpanelerne er en af konferencens centrale søjler sammen med den flersprogede digitale 
platform og konferencens plenarforsamling. Der vil være fire paneler med hver 200 tilfældigt 
udvalgte deltagere, som er repræsentative for EU's geografiske og sociologiske mangfoldighed. De 
skal mødes på tre flersprogede deliberative møder af hver mindst to dages varighed for at 
udarbejde kollektive anbefalinger om Europas fremtid under hensyntagen til de bidrag, der er 
indsamlet via den flersprogede digitale platform.  

Idéer fra EU-borgerpanelerne giver input til konferencens plenarforsamlingsmøder og i sidste ende 
til rapporten til det fælles formandskab om konferencens endelige resultater, som de tre institutioner 
skal følge op på. 80 borgere, der repræsenterer de fire EU-borgerpaneler, vil deltage i konferencens 
plenarforsamlingsmøder for at fremlægge og drøfte panelets anbefalinger med de øvrige 
medlemmer af plenarforsamlingen2. 

De ajourførte praktiske retningslinjer for EU-borgerpanelerne af 26. maj 2021 indeholder nærmere 
oplysninger om tilrettelæggelsen af panelerne. Desuden godkendte bestyrelsen den foreløbige 
tidsplan for EU-borgerpanelerne og plenarforsamlingsmøderne. 

De igangværende forberedende skridt til gennemførelse af disse principper og retningslinjer er 
følgende: 

Tilfældigt udvalgte deltagere 

De 800 borgere udvælges i øjeblikket i alle 27 medlemsstater. Udvælgelsen startede i maj 2021, og 
den fuldstændige liste over paneldeltagere ventes at foreligge i midten af august. EU-borgerne 
udvælges tilfældigt (tilfældig udvælgelse er den metode, som størstedelen af de 27 nationale 
meningsmålingsinstitutter bruger, koordineret af en ekstern tjenesteudbyder) med det formål at 
nedsætte "paneler", der er repræsentative for EU's mangfoldighed på grundlag af fem kriterier: køn, 
alder, geografisk oprindelse (nationalitet og by/land), socioøkonomisk baggrund og 
uddannelsesniveau.  

Antallet af borgere pr. medlemsstat beregnes i overensstemmelse med princippet om degressiv 
proportionalitet, som gælder for Europa-Parlamentets sammensætning, idet der tages hensyn til, at 
hvert panel bør have mindst én kvindelig og én mandlig borger pr. medlemsstat.  

                                                             
2 Se også videoen om EU-borgerpanelerne. 
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Panelernes emner og udformning 

Konferencen har som mål at sætte særligt fokus på unge, og derfor vil en tredjedel af 
borgerpanelets deltagere være mellem 16 og 24 år. For hver gruppe på 200 personer udvælges der 
yderligere 50 borgere som reserve.  

Panelernes emner og udformning 

De emner, der skal drøftes i hvert af panelerne, er baseret på temaerne for den flersprogede 
digitale platform og samlet på følgende måde:   

1) en stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, kultur, 
idræt/digital omstilling 

2) europæisk demokrati/europæiske værdier, rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed  

3) klimaforandringer, miljø/sundhed  

4) EU i verden/migration.  

Med hjælp fra eksperter arbejdes der i øjeblikket på at udforme en passende formulering af 
spørgsmålene og en deliberativ metode, der muliggør en gennemsigtig, effektiv og ægte bottom-up-
tilgang. 

Panelernes møder vil blive afholdt successivt i Strasbourg, online og derefter i medlemsstaterne.  

 

II.5. Bestyrelse  

Bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid mødtes fem gange i perioden marts-juni 2021, 
hhv. den 24. marts, 7. april, 22. april, 9. maj og 26. maj. På den flersprogede digitale platform findes 
der for hvert møde en detaljeret rapport på alle sprog under menupunktet Bestyrelse.  

På sit første møde den 24. marts havde bestyrelsen en udveksling af synspunkter om den 
flersprogede digitale platform med henblik på dens eventuelle lancering den 19. april 2021. 
Bestyrelsen drøftede muligheden for et formelt arrangement den 9. maj. Den udvekslede også 
synspunkter om sine interne arbejdsmetoder og om plenarforsamlingens arbejdsmetoder.  

På sit andet møde den 7. april godkendte bestyrelsen den flersprogede digitale platform, herunder 
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chartret og konferencens visuelle identitet. Bestyrelsen godkendte også sit udkast til 
arbejdsmetoder og pålagde det fælles sekretariat at udarbejde et udkast til konferencens 
forretningsorden. De tre institutioners kommunikationsafdelinger fik til opgave at udarbejde et fælles 
forslag til et åbningsarrangement den 9. maj. 

På sit tredje møde den 22. april godkendte bestyrelsen konferencens forretningsorden for så vidt 
angår konferencens fælles principper, dens rammer og borgernes deltagelse. Den udvekslede også 
synspunkter om udkastet til forretningsorden for så vidt angår konferencens plenarforsamling og 
navnlig dens rolle og sammensætning. Desuden blev bestyrelsen orienteret om de praktiske 
retningslinjer for tilrettelæggelsen af EU-borgerpanelerne. 

På sit fjerde møde den 9. maj godkendte bestyrelsen forretningsordenens kapitel om konferencens 
plenarforsamlinger.  

På sit femte møde den 26. maj godkendte bestyrelsen den foreløbige tidsplan for konferencens 
plenarforsamlinger, EU-borgerpanelerne og det europæiske borgerarrangement samt forslaget til 
dagsorden for konferencens konstituerende plenarforsamling. Den havde også en udveksling af 
synspunkter om tilrettelæggelsen af konferencens plenarforsamling. Desuden blev bestyrelsen 
orienteret om forberedelserne til et europæisk borgerarrangementet den 17. juni 2021 i Portugal og 
om de ajourførte praktiske retningslinjer for EU-borgerpanelerne og vejledningen i tilrettelæggelse 
af nationale borgerpaneler. Endelig pålagde bestyrelsen de tre institutioners 
kommunikationsafdelinger at udarbejde en koordineret plan for fremme af konferencen og navnlig 
den flersprogede digitale platform. 

 

 

II.6. Andre aktiviteter  

Der har været kommunikations- og outreachaktiviteter i forbindelse med de tre formænds 
undertegnelse af den fælles erklæring den 10. marts 2021, lanceringen af den flersprogede digitale 
platform den 19. april 2021, åbningsarrangementet på europadagen og nationale 
lanceringsarrangementer i mange medlemsstater. På den baggrund har de tre EU-institutioner 

Formænd på bestyrelsesmødet, Rådets lokaler, Bruxelles 
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arbejdet sammen om kraftigt at øge – og fastholde – de europæiske borgeres opmærksomhed og 
deltagelse på den digitale platform.  

På bestyrelsens anmodning har de tre institutioners kommunikationsafdelinger også udarbejdet en 
fælles kommunikationsplan med bidrag fra Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg. På grundlag af foreløbige data om deltagelse på platformen er der iværksat og 
planlagt en række foranstaltninger for at sikre en stærkere og mere mangfoldig deltagelse i 
konferencen af borgere fra alle dele af Europa.  

Der er gjort en vedvarende indsats for at få en lang række interessenter til at gøre opmærksom på 
og fremme aktiviteter, som vedrører konferencen. Der har været specifikke outreach- og 
uddannelsesaktiviteter rettet mod interessenter såsom civilsamfundsorganisationer, regionale og 
lokale myndigheder, aktionsgrupper og netværk for aktivt medborgerskab og deltagerorienteret 
demokrati, udvikling af landdistrikter, grænseoverskridende samfund og ungdomsorganisationer.  

Regionsudvalget har også sat sine medlemmer og netværk i gang for aktivt at bidrage til debatten 
og konferencens rækkevidde. Det var vært for et opstartsarrangement den 9. maj 2021 i Strasbourg 
forud for konferencens åbningsarrangement. Udvalget arbejder også på, at byernes og regionernes 
stemme bliver hørt gennem innovative deltagerorienterede processer og onlineværktøjer til 
afholdelse af lokale borgerpaneler i andet halvår af 2021. Derudover anvendes lokale dialoger som 
deltagerorienterede fora til fælles udformning og deling af idéer om Europas fremtid.  

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har også iværksat en særlig kampagne.  I den 
forbindelse blev der den 10. juni 2021 afholdt et opstartsarrangement for civilsamfundet, hvor 
udvalgets aktiviteter som led i konferencen blev lanceret officielt. For at nå ud til borgerne 
samarbejder udvalget med sit netværk af nationale og regionale økonomiske og sociale råd, med 
civilsamfundsorganisationer, nationale ungdomsråd og lignende organisationer. Udvalget har også 
indledt en række "going local"-besøg i medlemsstaterne fra juli til september 2021.  

Arbejdsmarkedets parter, mange civilsamfundsorganisationer og andre interessenter deltager også 
aktivt i tilrettelæggelse af arrangementer og fremme af konferencen og fører an i bestræbelserne på 
at gøre konferencen til en succes. 
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III. Aktiviteter på nationalt, regionalt og lokalt plan  
Ifølge den fælles erklæring er Den Europæiske Unions medlemsstater med i konferencen og 
deltager i dette fælles anliggende sammen med Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-
Kommissionen.  

Medlemsstaterne vil bidrage til konferencen gennem en række aktiviteter og strukturer på nationalt, 
regionalt, lokalt og i nogle tilfælde tværnationalt plan, der sætter borgerne i centrum for alle 
arrangementer. 

Ud over europæiske aktiviteter kan de enkelte medlemsstater tilrettelægge yderligere 
arrangementer i overensstemmelse med deres egne nationale eller institutionelle særtræk og 
bidrage yderligere til konferencen, f.eks. gennem nationale borgerpaneler eller temaarrangementer, 
der samler input fra forskellige paneler. 

Anbefalingerne fra de nationale borgerpaneler vil blive drøftet sammen med anbefalingerne fra EU-
borgerpanelerne på konferencens plenarforsamling. 27 repræsentanter for nationale arrangementer 
eller nationale paneler (én pr. medlemsstat) er udpeget som medlemmer af konferencens 
plenarforsamling. Blandt disse repræsentanter er embedsmænd eller borgere med ansvar for 
koordinering af nationale arrangementer, repræsentanter for civilsamfundet eller 
ungdomsorganisationer, akademikere og studerende. 

En national proces er i gang i de enkelte medlemsstater efter lanceringsarrangementer i de fleste af 
dem omkring den 9. maj 2021. Generelt fremmes bottom-up-tilgange og politikorienterede tilgange, 
og civilsamfundet skal spille en vigtig rolle. Målet er at have særligt fokus på unge, på mennesker, 
som normalt ikke ville engagere sig, og på, hvad der er vigtigt for dem. 

Aktiviteterne koordineres eller faciliteres ofte af nationale myndigheder på højt plan i samarbejde 
med bl.a. parlamenter, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedsparter, ikkestatslige 
organisationer, akademiske partnere og forskningscentre. Der arrangeres diskussioner og debatter 
med borgerne med forskellig grad af decentralisering.  

I nogle medlemsstater tilrettelægges aktiviteterne i samarbejde med Kommissionens 
repræsentationer og Europa-Parlamentets forbindelseskontorer.  
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Nogle medlemsstater ønsker også at tilrettelægge borgerpaneler på nationalt plan med tilfældigt 
udvalgte borgere, som er repræsentative for den sociologiske mangfoldighed i deres område 
og/eller regioner. Selv om de anvendte metoder er skræddersyet til hver enkelt medlemsstat, følger 
de principperne for en anerkendt metode, der garanterer panelernes neutralitet og uafhængighed. 
For at bistå medlemsstater, der ønsker at tilrettelægge borgerpaneler, er der udarbejdet en 
vejledning3 i forbindelse med konferencen, som findes på den flersprogede digitale platform.  

En række medlemsstater har tilrettelagt eller vil tilrettelægge arrangementer og borgerdialoger med 
andre medlemsstater eller specifikke tredjelande, især med deltagelse af unge studerende og 
skoleelever.  

Medlemsstaterne er fast besluttet på at gøre opmærksom på og kommunikere om konferencens 
aktiviteter, navnlig hvad angår den flersprogede digitale platform. Der er nogle eksempler på 
nationale konferencewebsteder, som henviser direkte til den flersprogede digitale platform.  

Medlemsstaternes arrangementer og resultaterne heraf skal uploades til den flersprogede digitale 
platform, hvor de kan fremhæves som "institutionelle arrangementer". 

På den flersprogede digitale platform findes der specifikke retningslinjer for tilrettelæggelsen af 
arrangementer i form af vejledninger og navnlig i den "trinvise vejledning til begivenhedsarrangører".  

  

                                                             
3 Vejledningen er inspireret af principper for god deliberation, som navnlig er defineret i en OECD-rapport, som 
 har gennemgået hundredvis af casestudier om deliberative processer, og som har til formål at bistå de 
 medlemsstater, der ønsker at tilrettelægge borgerpaneler på nationalt, regionalt eller lokalt plan. 
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IV. Næste skridt 
Den flersprogede digitale platform vil som det primære interaktive centrale punkt for borgernes 
bidrag og for oplysninger blive ved med at modtage idéer og input om de mange arrangementer, 
der finder sted i konferencens regi. Når processen med tilfældig udvælgelse er afsluttet, 
påbegynder de fire EU-borgerpaneler arbejdet i september 2021. Konferencens næste 
plenarforsamling er planlagt til den 22.-23. oktober 2021. Der vil fortsat blive tilrettelagt aktiviteter på 
nationalt, regionalt og lokalt plan i de kommende måneder.  

Yderligere oplysninger om datoerne for aktiviteterne findes i den foreløbige tidsplan for konferencen 
om Europas fremtid: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13026/sn02900.da21.pdf 

Yderligere oplysninger om konferencen findes på:  

https://futureu.europa.eu 
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Bilag: Process and timeline of the Conference  

 

 


