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I. Inledning 
Konferensen om Europas framtid är på god väg – debatten har satt igång! Den 10 mars 2021 
undertecknades den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid av 
Europaparlamentets talman David Sassoli, Portugals premiärminister António Costa, på 
rådsordförandeskapets vägnar, och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Därmed 
kunde denna nyskapande, öppna och inkluderande europeiska demokratiprocess, där medborgarna 
sätts i centrum, inledas. Bara två veckor senare höll styrelsen, som bland annat omfattar företrädare 
för de tre EU-institutionerna och observatörer och som övervakar konferensens organisation, sitt 
första möte. Det gemensamma sekretariatet, som bistår styrelsen, har också inlett sitt arbete. 

 

Från vänster till höger: undertecknandet av den gemensamma förklaringen av Portugals premiärminister António Costa, 
Europaparlamentets talman David Sassoli och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen 

En första viktig milstolpe var lanseringen av konferensens flerspråkiga digitala plattform den 
19 april 2021. På plattformen kan medborgare från hela Europa nu dela med sig av sina idéer om 
Europas framtid och information om konferensevenemang. 

Den 9 maj 2021 hölls invigningsevenemanget för konferensen i Europaparlamentets lokaler i 
Strasbourg, i hybridform. Frankrikes president Emmanuel Macron hälsade deltagarna, däribland 
styrelsemedlemmar, ministrar eller statssekreterare med ansvar för Europafrågor, ledamöter av 
Europaparlamentet och nationella parlament, Erasmusstudenter från hela EU och över 500 
medborgare, välkomna till detta evenemang. Ordförandena för de tre EU-institutionerna fick 
möjlighet att kort presentera sin vision för Europa. Medborgare från alla EU:s medlemsstater kunde 
ställa frågor till styrelsens tre medordförande: Europaparlamentsledamot Guy Verhofstadt, 
statssekreterare Ana Paula Zacarias från rådsordförandeskapet och kommissionens vice 
ordförande Dubravka Šuica. 
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Från vänster till höger: kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Europaparlamentets talman David Sassoli, 
Portugals premiärminister António Costa och Frankrikes president Emmanuel Macron vid invigningsevenemanget för 
konferensen. 

Före evenemanget hade styrelsen godkänt konferensens arbetsordning, en detaljerad ram för 
arbetet i konferensens olika strukturer och för interaktionen mellan dem. 
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II. Aktiviteter på europeisk nivå  
II.1. Den flerspråkiga digitala plattformen  

Sedan den 19 april 2021 har medborgare från hela Europa kunnat ge sin syn på Europas framtid på 
konferensens flerspråkiga digitala plattform (https://futureu.europa.eu/?locale=sv)1. Plattformen är 
en av konferensens centrala delar. Den ger alla en chans att delta. Medborgare kan framföra sina 
idéer, uttrycka sitt stöd för andras idéer och kommentera dem. Det är också den plats där alla kan 
dela med sig av information om evenemang inom ramen för konferensen och rapportera om deras 
utfall. 

Plattformen är fullständigt flerspråkig: alla bidrag finns tack vare maskinöversättning tillgängliga på 
EU:s 24 officiella språk. 

Sedan plattformen lanserades har nästan 19 000 deltagare registrerat sig på den. De har delat med 
sig av mer än 5 000 idéer, lämnat över 10 000 kommentarer, och över 29 000 gånger uttryckt stöd 
för andras idéer. Nästan en miljon personer har bara besökt plattformen.  

 

Deltagandet, läget den 5 juli (källa: futureu.europa.eu) 

Nästan 1 400 evenemang över hela Europa har tillkännagetts på plattformen och därmed gjort det 
möjligt för så många människor som möjligt att delta. Vägledningar och kampanjmaterial har lagts ut 
på plattformen för organisatörerna och hjälper till att säkerställa interaktiva och inkluderande 
evenemang. 

Detta är en bra början, men vi borde nå ut till många fler medborgare för att få till stånd en riktig 
debatt i europeisk skala. Att främja plattformen och ett brett medborgardeltagande borde därför vara 
en topprioritering för alla som är intresserade av att bidra till konferensens framgång. 

Plattformen borde vara en plats där medborgare från alla samhällsskikt och alla Europas hörn 
känner sig bekväma och välkomna att bidra till debatten. Alla som använder plattformen måste 
därför förbinda sig att följa konferensstadgan och respektera reglerna för att delta. Ett team av 
                                                             
1 Se också denna video i vilken den flerspråkiga digitala plattformen presenteras  
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moderatorer har satts ihop och arbetar under det gemensamma sekretariatets tillsyn på styrelsens 
vägnar för att säkerställa att så är fallet. 

Plattformen är den plats där debatten börjar men inte där den slutar. Bidrag till plattformen kommer 
att beaktas av de europeiska och nationella medborgarpanelerna och diskuteras i konferensens 
plenarförsamling. Det kommer att utarbetas rapporter där bidragen analyseras genom en 
kombination av digitala verktyg, datatutvinning och mänsklig granskning. Dessa rapporter kommer 
också att finnas tillgängliga på den flerspråkiga digitala plattformen. En första interimsrapport 
kommer att finnas tillgänglig efter sommaren. 

 

II.2. Det europeiska medborgarevenemanget den 17 juni  

Den 17 juni 2021 ägde det första europeiska medborgarevenemanget rum i Lissabon, i hybridform, 
före den konstituerande plenarförsamlingen den 19 juni, för att få fart på medborgardeltagandet i 
konferensen. Här samlades 27 företrädare för nationella medborgarpaneler och evenemang i 
respektive medlemsstat, ordföranden för Europeiska ungdomsforumet och mer än 50 medborgare 
som valts ut att delta i de europeiska medborgarpanelerna samt en grupp Erasmusstudenter. 
Evenemanget gav deltagarna tillfälle att diskutera sina förväntningar på konferensen med styrelsens 
tre medordförande: Europaparlamentsledamot Guy Verhofstadt, statssekreterare Ana Paula 
Zacarias och kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica. 

De övriga styrelsemedlemmarna hade bjudits in att ansluta sig på distans. Evenemanget sändes ut 
för allmänheten på den flerspråkiga digitala plattformen och på Europe By Satellite. 

 

Det europeiska medborgarevenemanget, Lissabon 

I sina välkomstanföranden framhöll medordförandena att det var viktigt att konferensens aktiviteter 
inleddes med ett medborgarevenemang, eftersom medborgarna står i centrum för konferensen. De 
betonade också behovet av att lyssna på och föra en aktiv dialog med allmänheten, och att minska 
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klyftan mellan medborgare och politiskt ansvariga. Medborgarna uppmanades därefter att via ett 
interaktivt system ange vilket ord de förknippar med EU i dag. De ord som dök upp flest gånger var 
”solidaritet”, ”enhet” och ”samarbete”. 

Medordförande Ana Paula Zacarias presenterade kortfattat de olika typerna av nationella 
evenemang inom ramen för konferensen och framhävde behovet av att nå ut till alla medborgare 
och involvera det civila samhället. Medordförande Dubravka Šuica presenterade därefter den 
flerspråkiga digitala plattformen och uppmanade medborgarna att använda den för att dela med sig 
av sina idéer. Medordförande Guy Verhofstadt informerade deltagarna om den roll som 
konferensens plenarförsamling spelar och hur den är kopplad till de europeiska 
medborgarpanelerna. 

Under diskussionen nämnde flera medborgare att utbildning och hälsa bör vara en prioritering och 
underströk behovet av att ta itu med de utmaningar som klimatförändringar och migration innebär. 
Vissa framhöll att dialogen med medborgarna måste ske på lika villkor och att en verklig samverkan 
med medborgarna, även med dem som är mer skeptiska mot EU, är grundläggande. Vissa farhågor 
framfördes om konferensens mål och utfall och om EU-institutionernas uppföljning av den. Flera 
medborgare efterlyste mer och bättre kommunikation om EU och framför allt om konferensen och 
dess flerspråkiga digitala plattform. 

Avslutningsvis uppmanades medborgarna att ange vilket ord de förknippar med EU:s framtid. De 
mest förekommande orden var ”hopp” och ”utmaning”. 

 

Liveundersökning, det europeiska medborgarevenemanget 
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II.3. Den konstituerande plenarförsamlingen den 19 juni 

Den konstituerande plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid ägde rum i hybridform 
(fysiskt och online) den 19 juni 2021. 337 medlemmar av konferensens plenarförsamling deltog. 

 

Den konstituerande plenarförsamlingen, Europaparlamentets plenisal, Strasbourg 

Å medordförandenas vägnar hälsade medordförande Guy Verhofstadt medlemmarna av 
konferensens plenarförsamling välkomna till det konstituerande sammanträdet och noterade att 
inga invändningar framförts mot dagordningen. Han underströk att denna konstituerande 
plenarförsamling fortfarande var ofullständig, framför allt eftersom företrädarna för de europeiska 
medborgarpanelerna inte kan utses förrän panelerna inrättats. Han framhöll vidare att processen är 
unik då den utgör en kombination av deltagandedemokrati och representativ demokrati och innebär 
samverkan mellan paneler och plenarförsamling, och dessutom att EU måste reformeras för att vi 
tillsammans ska kunna ta itu med ett antal akuta utmaningar. 

I sitt välkomstanförande påminde medordförande Ana Paula Zacarias om det första europeiska 
medborgarevenemanget i Lissabon, som två dagar tidigare anordnats av det portugisiska 
rådsordförandeskapet inom ramen för konferensen. Hon framhöll också vikten av interaktion inte 
bara mellan medborgare inom medlemsstaterna utan nu också mellan medborgare över hela 
unionen i syfte att få fram idéer och förslag rörande Europas framtid. Hon noterade att EU har sina 
starka sidor men också sina begränsningar och påminde om vad unionen lyckats åstadkomma för 
de europeiska medborgarna under den rådande krisen: vacciner och ekonomisk återhämtning 
genom fonden Next Generation EU. 

I samma andemening underströk medordförande Dubravka Šuica att medborgarna måste få stå i 
processens centrum och delta på varje nivå. För första gången deltar medborgare och företrädare 
på lika villkor. Hon framhöll att denna form av samtalsdemokrati på EU-nivå är något helt nytt. Hon 
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underströk att konferensen stärker den representativa demokratin genom att släppa in medborgarna 
i hjärtat för det politiska beslutsfattandet i Europeiska unionen.  

Medordförandena förklarade sedan kortfattat hur konferensens tre pelare – den flerspråkiga digitala 
plattformen, de europeiska och nationella medborgarpanelerna och plenarförsamlingen – kommer 
att fungera. 

Medordförande Dubravka Šuica förklarade hur den flerspråkiga digitala plattformen fungerar som 
nav för konferensen. Hon uppmanade medlemmarna av plenarförsamlingen att verka för ökad 
medvetenhet och se till att medborgare över hela EU blir medvetna om de olika sätten att delta i 
konferensen, bland annat genom plattformen. Vidare beskrev hon sammansättningen på de fyra 
europeiska medborgarpanelerna, som ska påbörja sitt arbete i september, och hur de kommer att 
bidra till processen.  

Medordförande Ana Paula Zacarias underströk vikten av nationella medborgarpaneler och 
evenemang som informationsförmedlare och behovet av att nå ut till alla medborgare, även dem 
som vanligtvis inte engagerar sig. Hon informerade medlemmarna av konferensens 
plenarförsamling om att förberedelserna för de nationella medborgarpanelerna och evenemangen 
har påbörjats i många medlemsstater, betonade medlemsstaternas åtagande att bidra till 
konferensen och framhöll att sådana nationella paneler och evenemang bör registreras på 
plattformen. Hon underströk vidare behovet av bättre kommunikation om konferensen. Hon 
påminde också om de diskussioner som hölls med de medborgare som deltog i det europeiska 
medborgarevenemanget i Lissabon den 17 juni. 

I den debatt som följde, med över 150 deltagare, togs det upp många olika ämnen. Det fanns ett 
antal återkommande ämnen och känslor, bl.a. följande: 

• Konferensen är ett unikt och aldrig tidigare skådat tillfälle att tillämpa en bottom-up-strategi, 
där deltagandedemokrati kompletterar representativ demokrati. 

• Konferensen måste bli en inkluderande process, nå ut till medborgare från alla 
samhällsskikt, alla regioner och alla delar av samhället och vara mycket lyhörd för 
deltagarnas, och i synnerhet ungdomars, farhågor, idéer och förslag. 

• Det är viktigt med konkreta resultat och en ändamålsenlig uppföljning. 
• Vi måste lära oss av den senaste tidens kriser och förbereda oss för framtida utmaningar. 

Medlemmar av konferensens plenarförsamling tog också upp andra frågor, bl.a. följande: 
• Man efterlyste ett mer enat Europa och betonade att medlemsstaterna är starkare 

tillsammans, framför allt mot bakgrund av de globala utmaningarna och på den 
internationella arenan. 

• Subsidiaritetsprincipen måste respekteras och regionala och lokala myndigheter involveras. 
• Länderna på västra Balkan måste få möjlighet att delta i konferensen. 
• Vi måste värdesätta och värna de framsteg som EU uppnått, inte ta några av dessa resultat 

för givna och samtidigt erkänna att förändringar krävs för att vi ska kunna hantera framtida 
utmaningar. 

I ett antal frågor framförde talarna motstridiga åsikter, bl.a. följande: 
• Vissa ansåg att processen borde vara inriktad på unionens politiska prioriteringar, medan 

andra talare föreslog att också ta med frågor om unionens kapacitet och funktionssätt. 
• På samma sätt sade vissa talare att det skulle behövas ändringar i fördragen, medan andra 

hävdade att förändringar är möjliga inom det nuvarande ramverket. 

Medlemmarna av konferensens plenarförsamling tog i sina inlägg även upp en lång rad 
prioriteringar inom följande politiska frågor: digital omvandling, ekonomi, social rättvisa, hälsa, 
rättsstatsprincipen och demokratin, miljö och klimat, migration, energi, livsmedelsförsörjning, 
värden, utrikespolitik, säkerhet, utbildning och kultur. 
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Företrädare för nationella evenemang/paneler från Finland vid den konstituerande plenarförsamlingen 

 

Företrädare för nationella evenemang/paneler från Nederländerna vid den konstituerande plenarförsamlingen 
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Medordförande Guy Verhofstadt presenterade medordförandenas förslag till allmän organisation för 
de nio tematiska arbetsgrupperna. Konferensens plenarförsamling uttryckte sitt stöd för detta. Han 
noterade att mer detaljerade arrangemang för arbetet i arbetsgrupperna kommer att tas fram.  

Medordförande Guy Verhofstadt presenterade också den preliminära kalendern för konferensen, 
och konferensens plenarförsamling tog del av denna.  

Medordförande Dubravka Šuica och medordförande Ana Paula Zacarias efterlyste handling och 
mod, inte bara ord, och underströk vidare att ett aktivt deltagande av alla berörda parter är en 
förutsättning för en framgångsrik konferens.  

De tre medordförandena tackade alla för deras medverkan och bidrag och påminde om datumen för 
den kommande plenarförsamlingen den 22–23 oktober. Medordförande Ana Paula Zacarias 
förklarade sammanträdet i konferensens plenarförsamling avslutat. 

 

II.4. De europeiska medborgarpanelerna  

Tillsammans med den flerspråkiga digitala plattformen och konferensens plenarförsamling utgör de 
europeiska medborgarpanelerna konferensens huvudpelare. Panelerna kommer att vara fyra till 
antalet, var och en bestående av 200 slumpmässigt utvalda deltagare som representerar EU:s 
geografiska och sociologiska mångfald. De kommer att träffas under tre flerspråkiga överläggningar 
där varje möte pågår under minst två dagar och syftar till att utarbeta gemensamma 
rekommendationer om Europas framtid där bidrag som samlats in genom den flerspråkiga digitala 
plattformen beaktas.  

Idéerna från de europeiska medborgarpanelerna kommer att ligga till grund för sammanträdena i 
konferensens plenarförsamling och slutligen för rapporten om slutresultatet av konferensen till de 
tre institutionernas gemensamma ordförandeskap så att uppföljning sker. 80 medborgare som 
representerar de fyra europeiska medborgarpanelerna kommer att delta i sammanträdena i 
konferensens plenarförsamling för att presentera och diskutera panelernas rekommendationer med 
de andra medlemmarna av plenarförsamlingen2. 

De uppdaterade praktiska arrangemangen för de europeiska medborgarpanelerna, av den 
26 maj 2021, innehåller fler detaljer om anordnandet av panelerna. Styrelsen godkände vidare den 
preliminära kalendern för mötena i de europeiska medborgarpanelerna och plenarförsamlingens 
sammanträden. 

Just nu pågår följande förberedande steg för att genomföra dessa principer och arrangemang: 

Slumpmässigt urval av deltagarna 

De 800 medborgarna håller nu på att väljas ut i alla 27 medlemsstaterna. Urvalsförfarandet började 
i maj 2021, och den fullständiga listan över panelmedlemmarna väntas i mitten av augusti. För att få 
fram ”paneler” som är representativa för EU:s mångfald med avseende på fem kriterier: kön, ålder, 
geografiskt ursprung (nationalitet samt stad/landsbygd), socioekonomisk bakgrund och 
utbildningsnivå väljs EU-medborgare ut slumpmässigt. Den metod de 27 nationella 
opinionsinstituten främst tillämpar, och en extern tjänsteleverantör samordnar, är slumpmässiga 
kallelser. 

Antalet medlemmar per medlemsstat beräknas i enlighet med samma princip om degressiv 
proportionalitet som tillämpas på Europaparlamentets sammansättning, men varje panel ska ha 
minst en kvinnlig och en manlig medlem per medlemsstat. 

                                                             
2 Se också denna video i vilken de europeiska medborgarpanelerna presenteras. 
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Eftersom konferensen strävar efter att möjliggöra ett särskilt fokus på ungdomar kommer en 
tredjedel av de medborgare som ingår i en medborgarpanel att vara mellan 16 och 24 år gamla. För 
varje grupp av 200 personer väljs ytterligare 50 medborgare ut som reserver. 

Panelerna: ämnen och struktur 

Diskussionsämnena för var och en av panelerna grundar sig på de teman som anges på den 
flerspråkiga digitala plattformen och grupperas enligt följande: 

1. En starkare ekonomi, social rättvisa, sysselsättning/utbildning, ungdom, kultur, idrott/digital 
omvandling. 

2. Europeisk demokrati/värden, rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet. 

3. Klimatförändringar, miljö/hälsa. 

4. EU i världen/migration. 

Arbete pågår med hjälp av sakkunniga för att utforma en lämplig ram för frågorna och en 
överläggningsmetod som möjliggör en transparent, ändamålsenlig och verklig bottom-up-strategi. 

Mötena i panelerna kommer att äga rum först i Strasbourg, därefter online och sedan i 
medlemsstaterna. 

 

II.5. Styrelsen  

Styrelsen för konferensen om Europas framtid hade fem möten under perioden mars–juni 2021, 
nämligen den 24 mars, den 7 och 22 april, den 9 och 26 maj. För varje möte läggs det ut en 
detaljerad rapport på alla språk på den flerspråkiga digitala plattformen, under avsnittet Styrelse. 

Vid sitt första möte den 24 mars höll styrelsen en diskussion om den flerspråkiga digitala 
plattformen för att denna skulle kunna lanseras den 19 april 2021. Styrelsen diskuterade 
möjligheten att anordna ett formellt evenemang den 9 maj. Den höll också en diskussion om sina 
interna arbetsmetoder och plenarförsamlingens arbetsmetoder. 

Vid sitt andra möte den 7 april godkände styrelsen den flerspråkiga digitala plattformen, inklusive 
stadgan och den visuella identiteten för konferensen. Styrelsen godkände också utkastet till 
styrelsens arbetsmetoder och gav det gemensamma sekretariatet i uppdrag att utarbeta ett utkast 



 

13 
 

till konferensens arbetsordning. De tre institutionernas kommunikationsavdelningar fick i uppdrag att 
utarbeta ett gemensamt förslag till invigningsevenemang den 9 maj. 

Vid sitt tredje möte den 22 april godkände styrelsen konferensens arbetsordning avseende 
konferensens gemensamma principer, dess räckvidd och medborgardeltagande. Styrelsen höll 
också en diskussion om utkastet till arbetsordning för konferensens plenarförsamling, särskilt dess 
roll och sammansättning. Styrelsen informerades dessutom om de praktiska arrangemangen för 
anordnandet av de europeiska medborgarpanelerna. 

Vid sitt fjärde möte den 9 maj godkände styrelsen arbetsordningens kapitel om konferensens 
plenarförsamling. 

Vid sitt femte möte den 26 maj godkände styrelsen den preliminära kalendern för sammanträdena i 
konferensens plenarförsamling, mötena i de europeiska medborgarpanelerna och det europeiska 
medborgarevenemanget samt utkastet till dagordning för den konstituerande plenarförsamlingen. 
Styrelsen diskuterade också organisationen av konferensens plenarförsamling. Styrelsen 
informerades vidare om förberedelserna inför ett europeiskt medborgarevenemang i Portugal den 
17 juni 2021 och om de uppdaterade praktiska arrangemangen för de europeiska 
medborgarpanelerna och vägledningen för organisationen av de nationella medborgarpanelerna. 
Styrelsen gav slutligen de tre institutionernas kommunikationsavdelningar i uppdrag att utarbeta en 
samordnad plan för att marknadsföra konferensen och i synnerhet den flerspråkiga digitala 
plattformen. 

 

 

II.6. Andra aktiviteter  

Kommunikation och utåtriktade aktiviteter har bedrivits i anslutning till de tre ordförandenas 
undertecknande av den gemensamma förklaringen den 10 mars 2021, lanseringen av den 
flerspråkiga digitala plattformen den 19 april 2021, invigningsevenemanget på Europadagen och de 
nationella lanseringsevenemangen i många medlemsstater. För att bygga vidare på detta har de tre 
EU-institutionerna tillsammans arbetat för att avsevärt höja – och upprätthålla – europeiska 
medborgares medvetenhet om och deras deltagande i den digitala plattformen. 

Medordförandena vid styrelsemötet i rådets lokaler, Bryssel 



 

14 
 

På styrelsens begäran har de tre institutionernas kommunikationsavdelningar också utarbetat en 
gemensam kommunikationsplan med bidrag från Regionkommittén och Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén. På grundval av preliminära uppgifter om deltagandet på plattformen har ett 
antal åtgärder vidtagits och fler planeras i syfte att säkerställa ett större och bredare deltagande i 
konferensen av medborgare från alla delar av Europa. 

Kontinuerliga ansträngningar har gjorts för att mobilisera en mängd olika berörda aktörer i syfte att 
öka medvetenheten och främja aktiviteter med koppling till konferensen. Särskilda utåtriktade 
aktiviteter och utbildningsaktiviteter har riktats till berörda aktörer, t.ex. civilsamhällesorganisationer, 
regionala och lokala myndigheter, aktionsgrupper och nätverk för medborgardeltagande och 
deltagandedemokrati, landsbygdsutveckling, gränsregioner och ungdomsorganisationer. 

Regionkommittén har också mobiliserat sina ledamöter och nätverk för att dessa aktivt ska bidra till 
debatten och till att konferensen når ut. Den stod som värd för ett kickoffevenemang i Strasbourg 
den 9 maj 2021, som hölls inför konferensens invigningsevenemang. Regionkommittén arbetar 
också för att städerna och regionerna ska få komma till tals genom innovativa deltagandeprocesser 
och onlineverktyg för anordnande av lokala medborgarpaneler under andra halvåret 2021. 
Dessutom används lokala dialoger som deltagarbaserade forum där idéer om Europas framtid 
gemensamt tas fram och utbyts. 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har också lanserat en särskild kampanj för detta. I 
samband med detta ägde ett kickoffevenemang för det civila samhället rum den 10 juni 2021 och 
detta innebar att kommitténs aktiviteter inom ramen för konferensen officiellt sattes igång. För att nå 
ut till medborgarna bildar kommittén partnerskap med sitt nätverk av nationella och regionala 
ekonomiska och sociala råd, med civilsamhällesorganisationer, nationella ungdomsråd och liknande 
organisationer. Kommittén har också påbörjat en rad besök på plats i medlemsstaterna (inom 
ramen för "Going Local"-ordningen), som pågår mellan juli och september 2021. 

Arbetsmarknadsparter, många civilsamhällesorganisationer och andra berörda aktörer är också 
aktiva genom att de anordnar evenemang och marknadsför konferensen och går i täten i 
ansträngningarna för att göra konferensen till en framgång. 
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III. Aktiviteter på nationell, regional och lokal nivå  
Enligt den gemensamma förklaringen deltar Europeiska unionens medlemsstater i konferensen och 
ingår i detta gemensamma projekt med Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen. 

Medlemsstaterna har åtagit sig att bidra till konferensen genom en rad olika aktiviteter och strukturer 
på nationell, regional, lokal och i vissa fall transnationell nivå och att sätta medborgarna i centrum 
för alla evenemang. 

Vid sidan av de europeiska aktiviteterna kan varje medlemsstat anordna ytterligare evenemang, i 
linje med sina egna nationella eller institutionella särdrag, och komma med ytterligare bidrag till 
konferensen, t.ex. nationella medborgarpaneler eller tematiska evenemang där bidrag från olika 
paneler förs samman. 

Rekommendationer från de nationella medborgarpanelerna kommer, tillsammans med 
rekommendationerna från de europeiska medborgarpanelerna, att diskuteras i konferensens 
plenarförsamling. 27 representanter för nationella evenemang eller nationella paneler (en per 
medlemsstat) har nominerats till medlemmar av konferensens plenarförsamling. Bland dessa 
representanter finner vi tjänstemän eller medborgare med ansvar att samordna nationella 
evenemang, representanter för civilsamhälles- eller ungdomsorganisationer och för den 
akademiska världen samt studerande. 

Sedan lanseringsevenemangen, som i de flesta fall ägde rum kring den 9 maj 2021, pågår nu 
nationella förfaranden i alla medlemsstater. Rent generellt främjas bottom-up-strategier och 
policyorienterade strategier, och civilsamhället kommer att spela en viktig roll. Syftet är att framför 
allt fokusera på unga människor, på människor som annars normalt inte skulle engagera sig, och på 
vad som är viktigt för dem. 

Aktiviteter samordnas eller stöds ofta av nationella myndigheter på hög nivå, i samarbete med bl.a. 
parlament, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadsparter, icke-statliga organisationer, 
akademiska partner och forskningscentrum. Det anordnas diskussioner och debatter med 
medborgarna, med olika grad av decentralisering. 

I vissa medlemsstater anordnas aktiviteter i samarbete med kommissionens representationer och 
Europaparlamentets förbindelsekontor. 
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Vissa medlemsstater har också för avsikt att anordna medborgarpaneler på nationell nivå med 
slumpmässigt utvalda medborgare som representerar den sociologiska mångfalden i länderna 
och/eller regionerna. De metoder som används är skräddarsydda för varje medlemsstat men 
grundar sig på principerna i en erkänd metod som säkerställer panelernas neutralitet och 
oberoende. För att bistå de medlemsstater som har för avsikt att anordna medborgarpaneler har det 
utarbetats en vägledning3 i samband med konferensen, och denna finns att tillgå på den 
flerspråkiga digitala plattformen. 

Ett antal medlemsstater har anordnat eller kommer att anordna evenemang och medborgardialoger 
med andra medlemsstater eller specifika tredjeländer och involvera framför allt unga studerande 
och elever. 

Medlemsstaterna är fast beslutna att öka medvetenheten och kommunicera om konferensens 
aktiviteter och framför allt om den flerspråkiga digitala plattformen. Det finns några exempel på 
nationella konferenswebbplatser där det direkt hänvisas till den flerspråkiga digitala plattformen. 

Medlemsstaternas evenemang och resultaten av dessa ska laddas upp på den flerspråkiga digitala 
plattformen där de kan uppmärksammas som ”institutionella evenemang”. 

Särskilda riktlinjer för hur evenemang anordnas finns tillgängliga i form av vägledningar på den 
flerspråkiga digitala plattformen och framför allt i En stegvis guide för evenemangsorganisatörer. 

  

                                                             
3 Denna vägledning bygger på principerna för goda överläggningar, som särskilt definieras i en rapport från OECD där 
man har granskat hundratals fallstudier om överläggningsprocesser, och den är avsedd att fungera som stöd för de 
medlemsstater som avser att anordna medborgarpaneler på nationell, regional eller lokal nivå. 
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IV. Vad händer nu 
Den flerspråkiga digitala plattformen kommer som det främsta interaktiva navet för medborgarnas 
bidrag och för information att fortsätta att ta emot idéer och synpunkter om de många evenemang 
som äger rum inom ramen för konferensen. När förfarandet för slumpmässigt urval har slutförts 
kommer de fyra europeiska medborgarpanelerna att påbörja sitt arbete, i september 2021. 
Konferensens nästa plenarförsamling planeras till den 22–23 oktober 2021. Aktiviteter på nationell, 
regional och lokal nivå kommer att fortsätta att anordnas under de kommande månaderna. 

Mer information om när aktiviteterna äger rum finns i den preliminära kalendern för konferensen om 
Europas framtid: 

https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13046/sn02900.sv21.pdf 

Mer information om konferensen finns på: 

https://futureu.europa.eu/?locale=sv 
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Annex: Process and timeline of the Conference  

 

 


