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Indledning 

Konferencen om Europas fremtid er et hidtil uset borgerdeltagelsesinitiativ, der giver borgerne i de 27 

medlemsstater i Den Europæiske Union mulighed for at få ordet med det formål at sætte dem i centrum 

for de beslutninger, der skal træffes i de kommende år og årtier. EU-borgerne opfordres således til at ytre 

deres mening og foreslå ændringer og konkrete tiltag, der sætter Europa i stand til at fastsætte et nyt 

ambitionsniveau og tackle de globale udfordringer, som vi står over for i dag. 

Den franske regering støtter initiativerne fra formandskabstrioen for konferencen om Europas fremtid og 

tilskynder navnlig borgerne til i vidt omfang at bidrage til onlineplatformen og afholde arrangementer 

overalt i landet. 

Sideløbende med disse europæiske initiativer ønskede regeringen at gennemføre et deltagelsesbaseret 

initiativ på nationalt plan. 

Med støtte fra Ministeriet med ansvar for Forbindelserne med Parlamentet og Aktivt Medborgerskab og 

ekspertise fra det tværministerielle center for borgerdeltagelse iværksatte Europa- og Udenrigsministeriet 

således en borgerhøring baseret på klare metodiske principper (se "Forpligtelser og metodiske principper"). 

Ministeriet fik hjælp fra et konsortium af eksterne tjenesteudbydere bestående af Roland Berger, 

Wavestone, Missions Publiques og Harris Interactive til at gennemføre høringen. Endelig spillede de 

regionale præfekturer en central rolle i tilrettelæggelsen af de 18 konferencer, der blev afholdt i hele landet. 

I forbindelse med høringen blev deltagerne stillet et enkelt spørgsmål: "Hvilke ændringer ønsker du som 

fransk borger for Europa?" (se bilag IV "Mandat til at deltage"). 
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Den nationale høring bestod af 18 regionale konferencer i Frankrigs 13 europæiske og 5 oversøiske 

regioner. De blev afholdt over tre weekender i september og oktober 2021 og havde hver især deltagelse 

af mellem 30 og 50 tilfældigt udvalgte borgere (746 i alt). Der blev efterfølgende fulgt op på disse 18 

regionale paneler på en national konference, der fandt sted den 15.-17. oktober 2021 i Frankrigs 

økonomiske, sociale og miljøpolitiske råd (CESE) i Paris med frivillig deltagelse af 98 borgere, der alle 

havde deltaget i en af de regionale konferencer. 

Der var desuden et ønske om at høre de unge franskmænds holdning forud for det europæiske ungdomsår 

i 2022, så Europa- og Udenrigsministeriet afholdt i samarbejde med Make.org en onlinehøring, som blev 

kaldt "Parole aux Jeunes" ("De unge har ordet"). Over 50 000 unge i alderen 15-35 år gav udtryk for deres 

idéer og største ønsker for Europa anno 2035. 

Denne rapport indeholder de vigtigste resultater af de to høringer, som regeringen gennemførte. 

Høringsmetode 

De borgere, der skulle deltage i de regionale konferencer, blev fundet dels ved tilfældig udvælgelse med 

brug af lodtrækning baseret på telefonnumre, dels ved målrettet udvælgelse for at opnå et panel, der så 

repræsentativt som muligt afspejlede de enkelte områders mangfoldighed. 

Ved de regionale konferencer havde deltagerne mulighed for at komme til orde både i mindre grupper, 

hvor 6-8 borgere arbejdede sammen ledsaget af en facilitator, og i plenum, hvor der var tid til 

fremlæggelser. Under drøftelserne var der eksperter til stede, som kunne besvare borgernes spørgsmål og 

give yderligere oplysninger, alt imens de sørgede for at forholde sig neutrale. 
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Borgerne blev først bedt om at udveksle synspunkter om deres aktuelle opfattelse af Europa. Derefter 

fremkom de med deres ønsker for Europa anno 2035, først i mindre grupper og dernæst i plenum. Disse 

drøftelser gjorde det muligt at kortlægge mellem 3 og 8 ønsker pr. region. For hvert af disse ønsker beskrev 

borgerne efterfølgende, hvilke ændringer de anså for nødvendige for at nå frem til det ønskede Europa, 

og illustrerede dem bagefter med konkrete forslag til gennemførelse. Resultatet var i alt 515 ændringer og 

1 301 konkrete forslag på nationalt plan. 

Efter hver regional konference blev der udarbejdet en regional sammenfattende rapport, som alle deltagere 

modtog forud for den nationale konference. 

I den afsluttende nationale konference deltog 98 borgere, der blev udvalgt ved lodtrækning blandt 

deltagerne i de 18 regionale konferencer. For at sikre mangfoldighed i det nationale panel blev der ved 

lodtrækning udvalgt 6 borgere blandt de frivillige fra de regionale konferencer i Europa og Réunion og 4 

borgere fra konferencerne i de oversøiske regioner, idet paritet og aldersspredning blev tilstræbt i hver 

regional lodtrækning (se bilag II). 

Som forberedelse til den nationale konference blev de 515 ændringer fra de regionale konferencer 

analyseret og samlet under ét, når deres underliggende hensigt syntes at være mere eller mindre den samme, 

med henblik på at skabe 14 grupper med ændringer, der var udtryk for et fælles ønske for Europa (se del 

6). Disse 14 ønsker for Europa udgjorde arbejdsgrundlaget for de 98 deltagere i den nationale konference, 

hvis opgave var at videreføre det arbejde, der var gjort i regionerne, og med hjælp fra omkring 20 eksperter 

at sammenholde ønskerne for Europa, ændringerne og forslagene og udarbejde en liste over de vigtigste 

ændringer. Inden for hver gruppe blev der til sidst udvalgt 3 centrale ændringer, hvoraf den første blev sat 

til afstemning blandt alle 98 borgere med henblik på at opstille de 14 vigtigste ændringer i prioriteret 

rækkefølge. Der er udarbejdet en sammenfattende rapport om hele arbejdet på denne konference. 
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Onlinehøringen "De unge har ordet", som blev gennemført i partnerskab med Make.org, fandt sted fra maj 

til juli 2021. Over 50 000 personer deltog og indsendte knap 3 000 forslag vedrørende Europa. På grundlag 

af samtlige bidrag fra de unge blev der kortlagt 35 centrale idéer, hvoraf 22 nød bred opbakning, og 13 gav 

anledning til diskussion blandt deltagerne (se del 2). 

Udgangspunkt og opfølgning 

Borgerne vil forelægge regeringen denne rapport den 29. november 2021 i tilstedeværelse af de valgte 

franske medlemmer af plenarforsamlingen for konferencen om Europas fremtid. Den vil blive forelagt for 

konferencens formandskabstrio under det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union. 

Efter den afsluttende nationale konference i CESE blev der efter kraftig opfordring fra de borgere, der var 

udvalgt ved lodtrækning, og af hensyn til deltagernes ret til opfølgning nedsat et opfølgningsudvalg 

sammensat af borgere. Dette udvalg, som har 15 medlemmer – 14 repræsentanter for de regionale 

konferencer og 1 repræsentant for høringen "De unge har ordet" – får til opgave at oplyse borgerne om 

deres forslags tilblivelse. Ved hvert møde i konferencens plenarforsamling deltager et af medlemmerne af 

opfølgningsudvalget som repræsentant for den franske høring for at henlede opmærksomhed på forslagene 

i denne rapport, samtidig med at der udvikles en fælles holdning sammen med alle de europæiske borgere, 

der er repræsenteret. 

Samtlige dokumenter fra den franske høring offentliggøres og kan tilgås af alle på den franske stats 

platform for borgerdeltagelse: mandat til at deltage, regionale sammenfatninger, national sammenfatning, 

garanternes rapport og endelig rapport. 
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De vigtigste resultater 
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Panelerne ved de regionale konferencer 
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a. Statens forpligtelse til at sikre deltagelsesdemokrati 

Den franske del af konferencen om Europas fremtid er et led i den franske stats forpligtelse til at sikre 

deltagelsesdemokrati. Denne forpligtelse er baseret på tre principper, nemlig gennemsigtighed, 

neutralitet og opfølgning. 

En deltagelsesbaseret tilgang forpligter arrangøren til at følge en stringent metode. Metoden vedrørende 

borgerdeltagelse skal sikre, at borgerne kan deltage på de bedst mulige betingelser og give udtryk for deres 

synspunkter på en fri og velargumenteret måde. 

Gennemsigtighed 

Arrangørerne af konferencen forpligtede sig til at gøre alle oplysninger om høringen tilgængelige for 

borgerne: 

• rammerne for høringen 

• forpligtelserne over for borgerne 

• formålet med høringen 

• resultaterne af høringen. 

Metoden bag konferencen om Europas fremtid blev således fastlagt med det faste mål at sikre borgerne en 

gennemsigtig fremgangsmåde. Der blev klart redegjort for metoden til udvælgelse af borgere ved 

lodtrækning, de metodiske principper og behandlingen af borgernes holdninger. Deltagerne modtog 

desuden en e-mail med en sammenfatning af deres regionale konference efter dennes afslutning. Når 

høringen er endeligt gennemført, vil alle arbejdsdokumenter og konklusioner desuden blive offentliggjort 

på den franske stats platform for borgerdeltagelse1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

http://www.participation-citoyenne.gouv.fr/
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Neutralitet 

I forbindelse med en høring skal arrangørerne sørge for at forholde sig neutrale under udvekslingerne og 

ved udarbejdelsen af sammenfatningerne af resultaterne. Høringens interessenter – moderatorer, 

facilitatorer og eksperter – må ikke give udtryk for egne holdninger eller forsøge at styre debatten på en 

subjektiv måde. 

Målet om neutralitet blev tilstræbt i alle faser af forberedelsen af høringen, navnlig ved at sikre en vilkårlig 

udvælgelse af deltagerne og en fuldstændig fri debat uden påvirkning af borgernes holdninger fra 

arrangørers eller interessenters side. Kravet om neutralitet blev efterkommet ved hjælp af en objektiv og 

gennemsigtig udvælgelse af deltagerne, kohærente metodiske principper (bottom-up-tilgang uden 

tematiske rammer for debatterne) samt særlig opmærksomhed på de forskellige interessenters stilling 

(moderatorer, facilitatorer og eksperter). Endelig sørgede arrangørerne for at tage højde for alle indlæg og 

for ikke at foretage nogen filtrering af borgernes forslag. 

Et kollegium på 3 garanter, der blev udpeget af formanden for nationalforsamlingen og formanden for 

Europa-Parlamentet og af regeringen, sikrede desuden, at alle holdninger kunne komme til udtryk og blive 

taget i betragtning. 

Opfølgning 

Borgerne har, uanset om de deltog i høringen eller ej, ret til at blive informeret om, hvad der er taget til 

efterretning i forbindelse med deres forslag og de udtrykte holdninger, og hvorfor. Det kaldes opfølgning. 
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Det tværministerielle center for borgerdeltagelse og det tværministerielle direktorat for offentlig reform 

(DITP) definerer det som den offentlige beslutningstagers forpligtelse til at give borgerne en klar og tydelig 

tilbagemelding i forbindelse med den planlagte opfølgning af høringen. I praksis består opfølgningen i at 

vende tilbage til borgerne for at gøre det klart, hvordan der er taget hensyn til deres bidrag, og hvordan de 

har påvirket offentlige beslutninger og offentlig praksis. 

Regeringen påtog sig denne opfølgningsopgave i forbindelse med konferencen om Europas fremtid og 

bebudede en ambitiøs opfølgning efter afslutningen af den nationale konference, som er beskrevet i det 

følgende afsnit af rapporten (se "Metodiske principper"). 
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b. Metodiske principper 

Ovennævnte tre statslige forpligtelser kommer til udtryk i høringsmetoden i form af syv klare metodiske 

principper. 

1. Lokal forankring tæt på borgerne 

Den nationale del af konferencen om Europas fremtid bestod af 18 regionale konferencer i Frankrigs 13 

europæiske og 5 oversøiske regioner efterfulgt af en national konference i Paris. Ønsket om en så 

borgernær indsamling af holdninger som mulig var udslagsgivende for beslutningen om at tilrettelægge 

paneler lokalt. Dette princip berigede også høringen ved at anskueliggøre, hvor der hersker enighed, og 

hvor skillelinjerne går mellem regionerne med hensyn til de forskellige emner. 

2. Borgernes forskellige baggrunde og brug af lodtrækning 

Forud for processen blev der fastsat et mål om at udvælge 50 borgere pr. regional konference med 

undtagelse af konferencerne i de oversøiske regioner Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Fransk Guyana 

(30-40 borgere hver) og konferencen i regionen Grand Est (hvori også 5 tyske statsborgere fra de tre 

tilgrænsende delstater deltog). Udvælgelsen af de borgere, der blev indbudt til at deltage i de regionale 

konferencer, foregik ved lodtrækning baseret på tilfældigt udvalgte telefonnumre. 

For at kunne deltage i et panel skulle de borgere, der udvalgtes ved lodtrækning, være over 18 år og være 

franskmænd eller have lovlig fast bopæl i Frankrig. De enkelte regionale borgerpaneler skulle afspejle den 

regionale befolknings mangfoldighed og rumme en mangfoldighed af synspunkter om Europa. Der 

er gjort nærmere rede for udvælgelsesmetoden ved lodtrækning i bilag II. 

3. Gennemsigtig fremgangsmåde 

Et kollegium bestående af tre garanter, der blev udpeget af statssekretæren med ansvar for 

europaspørgsmål, formanden for nationalforsamlingen og formanden for Europa-Parlamentet, overvågede 

hele processen for at sikre, at den var upartisk og foregik i god ro og orden. Navnlig kontrollerede 

garanterne, at udvælgelsen af borgere ved lodtrækning blev foretaget på redelig vis, fremsatte anbefalinger 

vedrørende valget af eksperter og sikrede sig ved deres tilstedeværelse, at debatterne blev afviklet korrekt. 

Efterfølgende offentliggør garanterne deres holdninger om høringen i et dokument på den franske stats 

onlineplatform for borgerdeltagelse. 

Følgende vil også blive offentliggjort på den franske stats platform for borgerdeltagelse: 

sammenfatningerne af de 18 regionale konferencer, en opsummering af samtlige ændringer, der blev 

udtrykt ønske om på de regionale konferencer, den sammenfattende rapport om den nationale konference 

og til sidst den endelige rapport til regeringen. 
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4. Åben debat uden emnetvang 

I forbindelse med den nationale høring blev de deltagende borgere stillet et enkelt spørgsmål: "Hvilke 

ændringer ønsker du som fransk borger for Europa?"  

Takket være den valgte afviklingsform og metode kunne borgerne sætte de ændringer, de ønskede, på 

dagsordenen, uden at blive tvunget ind i et bestemt emne eller i en normativ ramme på forhånd. 

Det har således været ønsket at give de borgere, der deltog i de regionale konferencer, fuldstændig frihed 

til at tage de emner op, de måtte ønske. I forbindelse med den nationale del af konferencen om Europas 

fremtid har Europa- og Udenrigsministeriet dermed valgt en tilgang, der supplerer den europæiske del, 

som er struktureret i ni emner: klimaændringer og miljø, sundhed, en stærkere økonomi, social 

retfærdighed og beskæftigelse, EU i verden, værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed, digital 

omstilling, europæisk demokrati, migration, uddannelse, kultur, ungdom og idræt, andre idéer2. 

Med andre ord var det borgerne selv og ikke arrangørerne af de regionale konferencer, der udvalgte 

debatemnerne. 

5. Bottom-up-tilgang 

For at minimere påvirkningen af deltagerne i forbindelse med udvælgelsen af deres ønsker for Europa blev 

det besluttet ikke at stille oplysninger og ekspertise til rådighed på forhånd (f.eks. om det nuværende 

EU-projekt, EU's kompetencer eller den måde, hvorpå institutionerne fungerer), men at tage udgangspunkt 

i borgernes egne spørgsmål. Dette metodiske princip bygger på "bottom-up-tilgangen", ifølge hvilken 

fælles overvejelser gøres ud fra borgernes dagligdag og holdninger. Først derefter spørger borgerne 

eksperterne til råds for at kvalificere drøftelserne og underbygge deres arbejdshypoteser. 

I dette øjemed blev der anvendt eksperter (i gennemsnit tre) i de forskellige regioner, navnlig fra den 

akademiske verden og fra de pågældende regioners Europe Direct-informationscentre. De var til stede 

lørdag og søndag for at besvare spørgsmål fra borgerne og talte kun på disses anmodning. Desuden kunne 

borgerne tage kontakt til faktatjekkere for hurtigt at afklare faktuelle spørgsmål. 

Under den afsluttende nationale konference i CESE var 19 eksperter på højt niveau fra den akademiske 

verden, tænketanke og det diplomatiske korps til stede sammen med arbejdsgrupperne. Eksperterne 

ledsagede grupperne hele weekenden og satte dem i stand til at uddybe de ønsker om ændringer, der var 

kommet til udtryk ude i regionerne. 

  

                                                

2 https://futureu.europa.eu/processes?locale=da. 

https://futureu.europa.eu/processes?locale=da
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6. Kollegialitet og smidig styring 

Hele processen blev tilrettelagt i fællesskab af Europa- og Udenrigsministeriet med støtte, for så vidt 

angår den deltagerbaserede strategi, fra det tværministerielle center for borgerdeltagelse under det 

tværministerielle direktorat for offentlig reform og Ministeriet med ansvar for Forbindelserne med 

Parlamentet og Aktivt Medborgerskab. Processen blev gennemført af et konsortium af eksterne 

tjenesteudbydere bestående af Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques og Harris Interactive for så 

vidt angår styring, afholdelse af konferencer, lodtrækning mellem borgerne og udarbejdelse af rapporter 

og sammenfatninger, og i samarbejde med de regionale præfekturer for så vidt angår den stedlige 

tilrettelæggelse af de regionale konferencer. 

Der blev etableret en særlig styringsstruktur omkring en projektgruppe ledet af Europa- og 

Udenrigsministeriet og med deltagelse af det tværministerielle center, Ministeriet med ansvar for 

Forbindelserne med Parlamentet og Aktivt Medborgerskab samt konsortiet af eksterne tjenesteudbydere. 

7. Opfølgning og sammenhæng med den europæiske del 

På den nationale konference blev der bebudet en række elementer af den opfølgning, som efter den 

nationale del påhviler de franske institutioner i forbindelse med konferencen om Europas fremtid: 

- tilrådighedsstillelse af alle oplysninger om processen, af nærværende dokument og af de 

sammenfattende rapporter om de regionale konferencer og den nationale konference på en for alle 

gennemsigtig og lettilgængelig måde på den nye platform for borgerdeltagelse, der blev lanceret i 

forbindelse med overrækkelsen til regeringen af den endelige rapport 

- afholdelse af et arrangement ved overrækkelsen til regeringen af den endelige rapport om den 

nationale del af konferencen om Europas fremtid i november 2021 

- oprettelse af et opfølgningsudvalg sammensat af borgere, som skal påse, at opfølgningen er i 

overensstemmelse med de fremsatte forslag. Udvalget vil bestå af 15 borgere, heraf 14 deltagere i 

de regionale konferencer og 1 deltager i høringen "De unge har ordet". 

- overrækkelse af det franske bidrag til konferencen om Europas fremtid til EU-

institutionerne i januar 2022. 
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De franske borgeres forslag vil indgå i medlemsstaternes og EU-institutionernes fælles overvejelser. 

Frankrig skal som det land, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union i første halvår af 

2022, være talerør for sine borgere og samtidig arbejde hen imod en fælles holdning på europæisk plan. 
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Første del: præsentation af resultaterne af de regionale 

konferencer om Europas fremtid 

I hver af de 18 regionale konferencer gav borgerne hver for sig og derefter i grupper udtryk for deres ønsker 

for Europa anno 2035. I hver region fremstod der mellem 3 og 8 grupper af ønsker, i alt  101 ønsker for 

Europa i hele Frankrig. Borgerne beskrev derefter, hvilke ændringer de anså for nødvendige for at nå 

frem til det ønskede Europa, og illustrerede dem bagefter med konkrete tiltag. Resultatet var i alt 515 

ændringer og 1 301 konkrete tiltag i hele Frankrig. 

I ugerne mellem de regionale konferencer og den nationale konference foretog projektgruppen en 

omordning af de 515 ændringer i sammenhængende grupper. Alle de ændringer, der blev udtrykt ønske 

om i regionerne, blev underkastet en leksikalsk analyse og samlet under ét, når deres underliggende hensigt 

syntes at være mere eller mindre den samme, med henblik på at danne arbejdsgrupper med et fælles ønske 

for Europa på den nationale konference. Endelig blev de ændringer, som de regionale konferencer 

havde udvalgt, omordnet i 14 særskilte ønsker for Europa. 

 

 

 

a. Rangordning af de 14 ønsker for Europa 

Ved afslutningen af de enkelte regionale konferencer stemte borgerne om de ændringer, som de forskellige 

arbejdsgrupper havde udvalgt. 

På grundlag af den omordning, der blev foretaget forud for den afsluttende nationale konference, er det – 

takket være afstemningen om ændringerne i de enkelte regioner – muligt at klarlægge, hvilke ønsker for 

Europa borgerne gav størst opbakning til. Ønskerne "et Europa, der prioriterer uddannelse højt" og "et 
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Europa, der er tættere på og mere tilgængeligt for borgerne" nød bred opbakning, idet ændringerne i 

gennemsnit blev støttet af 56 % af borgerne på de regionale konferencer. 

 

Rangordning af ønskerne for Europa efter popularitet 

 

b. Præsentation af de 14 vigtigste ændringer efter den nationale konference 

På den afsluttende nationale konference deltog de 100 borgere i arbejdet i en af de 14 grupper af ønsker. 

Arbejdet mundede ud i, at hver gruppe som et billede på sit ønske for Europa udvalgte den vigtigste 

ændring, der skal foretages inden udgangen af 2035. De 100 borgere stemte om disse 14 vigtigste 

ændringer på den nationale konferences sidste dag. Nedenfor ses afstemningsresultatet i faldende orden 

efter antallet af stemmer for hver ændring. 

Den ændring, der opnåede flest af de 100 borgeres stemmer på den nationale konference, er "Opnå 

energibesparelser for at mindske forbruget og samtidig bekæmpe overflod". 
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For hver af de vigtigste ændringer gav borgerne i den pågældende gruppe en definition af ændringen, 

foreslog konkrete tiltag til gennemførelse og angav, hvilke succeskriterier der skal anvendes i 2035.  
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Ændring 1 – Opnå energibesparelser for at mindske forbruget og samtidig 

bekæmpe overflod 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der tager fat på klima- og miljøudfordringerne 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: udvikling af vedvarende energikilder, mindre energiforbrug 

Formålet med denne ændring er at tilskynde til et mindre energiforbrug i Europa og udvikling af 

vedvarende energikilder. Borgernes prioritering af ændringen afspejler deres ønske om, at Europa og dets 

indbyggere skal anlægge en offensiv tilgang til klima- og miljøudfordringen. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Ændringen skal realiseres ved at udvikle ambitiøse forskningsprogrammer om vedvarende energikilder 

og anvende europæiske investeringsfonde til at erhverve kapitalandele, der har karakter af direkte 

investering, i sektorens virksomheder. 

Ifølge borgerne er succeskriteriet for denne ændring, at der indføres bindende mål for mindskelse af 

energiforbruget og nøgleindikatorer for energibesparelser såsom reduktion af bilparken eller 

kødforbruget i Europa. De har også en ambition om at indføre sektoropdelte forbrugskvoter, der tager 

højde for udsving i virksomhedernes forbrug og respekterer fortroligheden af deres data. 
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Ændring 2 – Styrke Den Europæiske Unions fælles sikkerhed og forsvar 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der står stærkt globalt  

 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: en europæisk hær, strategisk autonomi 

Ændringen afspejler borgernes entydige ønske om at opnå autonomi på forsvars- og sikkerhedsområdet i 

Europa for ikke at være afhængig af udenlandske magter. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Succeskriteriet for ændringen er ifølge borgerne først og fremmest, at der udpeges en kommissær med 

ansvar for forsvar og sikkerhed. 

På forsvarsområdet vil oprettelse af en stående hær, der er klar til at reagere og blive indsat over alt i 

verden, sætte Europa i stand til at beskytte sine grænser og i givet fald intervenere på anmodning af 

tredjelande. 

Med hensyn til sikkerhed bør Europa i borgernes øjne garantere forsyningssikkerheden og beskytte sin 

strategiske forskning i prioriterede sektorer såsom rumsektoren, cybersikkerhed, sundhedssektoren og 

miljøet. En bedre beskyttelse af de ydre grænser bør også bidrage til at dæmme op for ulovlig 

immigration og ulovlig handel. 
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Ændring 3 – Fremme samfundets økonomiske resultater gennem en autonom 

og konkurrencedygtig industri, der støttes af Den Europæiske Union 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der forsvarer sine interesser 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: en europæisk præferenceordning, beskyttelse af knowhow, opfostring af europæiske frontløbere 

Ændringen har tre formål: styrke den "europæiske præferencepolitik" i Unionen, sikre beskyttelse af 

vigtige varer og vigtig knowhow og skabe "europæiske frontløbere". 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Opfyldelsen af disse mål kræver først og fremmest gennemførelse af en "europæisk præferencepolitik" 

i forbindelse med udbud og indførelse af en CO2-afgift på importen. 

Knowhow beskyttes ved øget kontrol med udenlandske overtagelser og investeringer og indførelse af 

hjemtagningsstøtte. 

Endelig betyder skabelse af europæiske frontløbere, at der skal tilskyndes til europæiske industrialliancer 

i strategiske sektorer og sættes skub i offentlige investeringer i risikovillig kapital. 

Ifølge borgerne er succeskriteriet for denne ændring, at der udvikles europæiske industrialliancer i 

nøglesektorer, at antallet af hjemtagninger af virksomheder øges, og at handelsbalancen forbedres. 
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Ændring 4 – Sikre borgernes medbestemmelse på flere niveauer: deltagelse, 

beslutningstagning, kontrol 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der er mere demokratisk 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: øget valgdeltagelse, europæisk tilfredshedsbarometer, almen udbredelse af borgerhøringer 

Med denne ændring foreslår borgerne at udvikle et fuldstændigt medborgerskab for europæerne, så de i 

højere grad inddrages i alle faser af beslutningsprocessen. Den er udtryk for, at borgerne ønsker at komme 

til orde og sætte deres præg på de offentlige politikker, der påvirker deres dagligdag. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For borgerne drejer det sig primært om at udvikle borgerdeltagelsesinitiativerne og gøre dem permanente. 

Med sigte herpå kan vigtige løftestænger være en permanent rådgivende forsamling, forankring af 

borgernes medbestemmelse i EU-traktaterne eller skabelsen af en mærkningsordning, der garanterer, 

at retsakter har været i borgerhøring. 

Succeskriteriet for denne ændring er, at der er udvikling i indikatorer som eksempelvis valgdeltagelse, 

interesse for og tillid til Den Europæiske Union eller antal besøg på dens websteder. Stigningen i antallet 

af afgørelser, der træffes efter borgerhøringer, og den øgede anvendelse af europæiske borgerinitiativer 

nævnes også som succesmarkører. 
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Ændring 5 – Stræbe efter en sammenslutning af Europas stater med robuste 

beføjelser på områder af fælles interesse 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der i højere grad står sammen 

 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: institutionel forening, folkevalgt formand, styrkelse af EU's kompetencer 

Ændringen afspejler borgernes ambition om at forene de europæiske politiske institutioner. Modellen er 

en sammenslutning af stater med det mål at styrke Den Europæiske Unions delte kompetencer og 

enekompetencer, dog uden at tilstræbe en egentlig føderation. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Indadtil kan ændringen ske gennem udvikling af borgerdeltagelse, oprettelse af europaministerier i 

medlemsstaterne og på længere sigt en folkevalgt formand for Europa-Kommissionen. 

Udadtil skal den europæiske stemme i udlandet konkret styrkes, ved at én enkelt repræsentant tegner 

Europa på den internationale scene. 

Sammenslutningen af stater skal også råde over et større EU-budget, hvor ambitionen er at nå op på 10 % 

af BNP (mod 2 % i øjeblikket). 
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Ændring 6 – Tilbyde udvekslingsprogrammer gennem hele livet 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der prioriterer uddannelse højt 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: skoleudvekslinger, Erasmus 

Denne ændring nyder bred opbakning og afspejler den betydning, som borgerne tillægger møder og 

oplevelser i udlandet som vigtig kim til følelsen af et europæisk fællesskab. Ambitionen er at gå fra 

"akademisk viden om til en levet, erfaret og mærkbar tilgang til Europa" og at forstå uddannelse i bred 

forstand som livslang læring. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

En vellykket gennemførelse af ændringen afhænger hovedsagelig af indførelsen af et udvidet 

mobilitetstilbud, herunder bl.a. skoleudvekslinger, twinning, rejser og erhvervsmæssig mobilitet. 

Tilbuddet skal være tilgængeligt for alle borgere, navnlig personer med begrænsede ressourcer eller 

handicap. Erasmusprogrammet kunne f.eks. omfatte alle europæere, uanset alder eller ressourcer. 

Programmerne påtænkes tilrettelagt således, at de er bredspektrede, inklusive og tilgængelige samt nemme 

at gå til i administrativ henseende. 

Ud over mobilitet blev betydningen af at slå bro mellem uddannelsessystemerne (ækvivalens mellem 

eksamensbeviser osv.) og af at styrke Europas attraktivitet for at forhindre talentflugt til udlandet også 

nævnt. 
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Ændring 7 – Skabe udveksling mellem Europas kulturer gennem 

arrangementer og begivenheder, der samler befolkningerne 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa med fælles kulturer og identitet 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: europæisk festival, europæisk helligdag, europæisk "verdens"udstilling 

Formålet med denne ændring er at fremkalde en følelse af europæisk fællesskab, der kan opnås gennem 

fælles oplevelser og arrangementer og begivenheder af festlig art. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

De påtænkte arrangementer skal have karakter af lege, og de skal være samlende og folkelige, så de kan 

opleves af flest muligt. De skal inddrage alle målgrupper (navnlig børn, skoleelever, unge og 

Erasmusstuderende) og foregå forskellige steder (plejehjem, skoler, offentlige forvaltninger, fængsler 

osv.). 

Navnlig påtænkes to begivenheder, som kan samle europæerne: en europæisk "verdens"udstilling, hvor 

alle medlemsstaterne kan præsentere sig selv, og en omdefinering af Europadagen den 9. maj, der 

navnlig skal omfatte et pædagogisk arrangement, så "vi ikke glemmer den fred, det europæiske samarbejde 

og dets værdier har bragt med sig". Parallelt hermed kan repræsentanter for det samarbejdende Europa 

mødes med Europas skolebørn på skolerne for at styrke borgernes følelse af beslægtethed med og forståelse 

for det europæiske samarbejde fra den tidligst mulige alder. 
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Ændring 8 – Harmonisere sundhedsområdet og give alle europæere adgang til 

sundhedspleje gennem en fælles sundhedspolitik 

Hermed forbundet ønske for Europa: et solidarisk Europa, der yder beskyttelse 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: universel sygesikring, harmonisering af udgiftsdækningen, sundhed som en grundlæggende 

rettighed 

For at sikre adgang til sundhedspleje for alle europæere og for at imødekomme "behovet for beskyttelse og 

solidaritet" er der enstemmigt stillet forslag om et overnationalt sundhedssystem. Dette skal være baseret 

på en retfærdig fordeling af finansieringsbyrden mellem medlemsstaterne og være udformet med de bedste 

systemer i Unionen som forbillede. Denne ændring afspejler borgernes ønske om at se Europa påtage sig 

en mere aktiv rolle i beskyttelsen af sine indbyggere, navnlig på sundhedsområdet, hvor den hidtidige 

indsats betragtes som for svag. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Flertallet bakkede op om princippet om en universel europæisk socialsikring med henblik på at 

gennemføre denne ændring. Det lykkedes dog ikke at nå til enighed om, hvordan systemet skal 

gennemføres. Nogle plæderer for "en centralisering af data, så [det europæiske] sundhedspersonale[t] 

kan få indsigt i hele patientens sygdomshistorie", mens andre derimod ser dette som "yderligere en 

frihedsindskrænkning og et kontrolsystem". 

Gennemsigtighed i og harmonisering af regelkravene herom på europæisk niveau samt en europæisk 

sundhedsplan blev imidlertid udpeget som forudsætning for enhver væsentlig ændring. 
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Ændring 9 – På europæisk plan udvikle og styre strategiske sektorer, der kan 

garantere vores suverænitet 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der er konkurrencedygtigt og innovativt 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: opfostring af europæiske frontløbere, kontrol med udenlandske investeringer, digital og 

energimæssig autonomi 

På europæisk plan at styre de sektorer, der anses for at være af strategisk betydning, f.eks. sundhed, 

fødevarer, energi, det digitale område, forsvar, transport og nye materialer, er et svar på det 

suverænitetsbehov, borgerne har identificeret. Styringen skal begrænse konkurrencen mellem europæiske 

virksomheder, befordre fremvækst af europæiske frontløbere og genindustrialisere Europa gennem 

en europæisk præferenceordning. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For at opnå denne suverænitet kunne en europæisk myndighed få til opgave at styre disse sektorer ved at 

udstede tilladelser til udenlandske konkurrenters overtagelse af europæiske virksomheder og ved at sikre, 

at importerede produkter overholder de samme standarder, som skal overholdes ved produktion i Unionen. 

På mellemlang sigt bør 30 % til 50 % og på lang sigt op til 70 % af det europæiske forbrug i disse 

strategiske sektorer produceres i Europa. Opfyldelse af disse kriterier vil sikre selvforsyning og 

tiltrækningskraft og måske endda eksport af den europæiske industrimodel. 
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Ændring 10 – Forbedre beskyttelsen af miljø og økosystemer og skabe 

beskyttede zoner i byer, byområder og landdistrikter 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der fremmer bæredygtig udvikling 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: byudvikling, der i højere grad tilgodeser miljøet, større hensyn til og beskyttelse af 

jordbundsforholdene 

Målet er at begrænse byudviklingens negative indvirkning på jordbundsforholdene. En resolut indsats 

kan begrænse katastrofer i forbindelse med strukturnedbrydning af jordbunden, f.eks. jordskred, og 

forbedre livskvaliteten i byområderne, herunder navnlig ved træbeplantning. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Der blev stillet forslag om, at der skal handles på to niveauer: i første omgang vende udviklingen i 

nybyggeriet for at mindske arealbefæstelsen og dernæst fremme forbedringen af jordbundsforholdene 

for at "give naturen tilbage, hvad naturens er". 
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Ændring 11 – Oprette europæiske kontorer på lokalt plan for at lytte til 

borgerne og rådgive dem 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der er tættere på og mere tilgængeligt for borgerne 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: Europahuse, lokal EU-kontaktperson, forbedret adgang til information 

Formålet med denne ændring er konkret at gøre noget ved den af mange deltagere påpegede mangel på 

synlighed af Den Europæiske Union i dagligdagen og at arbejde for at bringe Europa tættere på borgerne. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For at mindske afstanden mellem EU og borgerne kan der på hvert rådhus udpeges en specialiseret 

kontaktperson, hvis opgave det er at lytte til og rådgive borgerne. De oplysninger, som kontaktpersonen 

formidler, kan vedrøre socioøkonomiske forhold, navnlig adgang til EU-støtte, eller være af oplysende 

karakter og f.eks. vedrøre den rolle, som lobbyer spiller. Oplysningerne skal være rettet mod både den 

brede offentlighed og fagfolk, navnlig for at rådgive SMV'er og hjælpe projektledere med at få adgang til 

EU-midler. På sigt kunne ændringen munde ud i oprettelse af rum, der er viet til det europæiske 

samarbejde, i stil med de allerede eksisterende Europahuse, men på kommunalt plan, så der skabes et 

mere fintmasket net på lokalt niveau. 

Succeskriteriet for denne ændring er, at alle borgere "som en selvfølgelighed" er bekendt med eksistensen 

af denne europæiske kontaktperson og det europæiske ressourcekontor, der kan tilvejebringe midler og 

formidle ønsker, oplysninger og rådgivning. 
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Ændring 12 – Harmonisere valgsystemet ved valget til Europa-Parlamentet i 

de 27 medlemsstater og bringe det tættere på borgerne ved at erstatte den 

nuværende valgform med valg i enkeltmandskredse på regionsniveau 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa med en mere effektiv styring 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: institutionel ændring, opfølgning ved borgerne af indsatsen gennem hele mandatperioden 

Denne ændring afspejler borgernes ønske om at komme tættere på de valgte repræsentanter og følge 

disses indsats gennem hele mandatperioden. Ændringen er en reaktion på en udbredt opfattelse af, at 

borgernes anliggender ikke omsættes i konkrete tiltag af de valgte repræsentanter i Europa-Parlamentet. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Ændringen af valgmetoden vil bestå i en ensretning af valgsystemet på europæisk plan og overgang fra 

nationale til regionale valgkredse, hvilket anses for at være muligt senest i 2035. 
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Ændring 13 – Fastlægge en fælles politik, der forbedrer modtagelsen og 

integrationen i samfundet og på arbejdsmarkedet af migranter (herunder 

irregulære migranter) 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, der står som garant for overholdelsen af de 

grundlæggende rettigheder 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: europæisk migrationsmyndighed, garanti for en værdig modtagelse overalt i Europa 

Formålet med denne ændring er at forbedre modtagelsen af migranter i Den Europæiske Union, et problem, 

hvis løsning af borgerne enstemmigt blev påpeget som en hastesag. Indførelse af en samordnet og 

solidarisk fælles indvandringspolitik i modsætning til den nuværende situation forekommer at være en 

vigtig faktor for ro og orden i samfundet. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

Succeskriteriet for ændringen er en gradvis gennemførelse af en fælles politik for modtagelse af migranter. 

Der bør forelægges Kommissionen et borgerinitiativ, som på mellemlang sigt skal munde ud i fælles 

standarder for modtagelse og social integration af migranter. På lang sigt skal disse standarder 

understøttes af oprettelsen af en specialiseret europæisk indvandringsmyndighed og anerkendelse af 

migrationspolitik som en EU-kompetence. 
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Ændring 14 – Værne om de forskellige europæiske regioners særkender 

(fødevaremærkning, håndværksmæssig fremstilling, traditioner) for at undgå 

uniformering af livsformerne og sikre produkters sporbarhed og kvalitet 

Hermed forbundet ønske for Europa: et Europa, hvor den enkelte stats interesser har forrang 

Hvad er omfattet af denne ændring? 

Nøgleord: europæiske mærker, anerkendelse af kulturernes og traditionernes mangfoldighed 

Ambitionen med denne ændring er at værne om den europæiske mangfoldighed inden for traditioner og 

produktionsformer og undgå den uniformering af livsformerne, der ofte fremføres som kritik af Den 

Europæiske Union. 

Hvad er de vigtigste trin og succeskriterier? 

For borgerne drejer det sig primært om at gøre den eksisterende database over forskellige europæiske og 

nationale mærker mere tilgængelig. Med dette formål foreslås der oprettelse af et "tre klik"-websted: et 

klik for at få adgang til webstedet, et for at få fremvist et kort over regionerne i Den Europæiske Union og 

endelig et klik for at få fremvist beskrivelsen af mærkerne fra hver region. 

Succeskriteriet for denne ændring er bedre formidling af de resultater, der allerede er opnået, og 

derigennem bedre kendskab for borgerne til mangfoldigheden i de europæiske kulturer. 

 

 



 

 

Anden del: præsentation af resultaterne af høringen "De 

unge har ordet" 

 

Datoerne for høringen 

fra den 9.5.2021 til den 18.7.2021 

 

Tal vedrørende deltagelsen 

50 008 deltagere 

2 918 forslag 

338 330 stemmer 

 

Høringen "De unge har ordet" blev igangsat på initiativ af statssekretariatet med ansvar for 

europaspørgsmål. Den er et led i konferencen om Europas fremtid, et hidtil uset deltagelsesdemokratisk 

initiativ, der gennemføres af EU-institutionerne, og som har til formål at give alle EU-borgere mulighed 

for at give udtryk for, hvad de forventer sig af Den Europæiske Union. Resultaterne af høringen vil indgå 

i det arbejde, der skal udføres på konferencen om Europas fremtid og af det franske formandskab for Rådet 

for Den Europæiske Union. 

De fire vigtigste resultater 

1. Der var tale om en massiv mobilisering af de unge: Mere end 50 000 unge franske borgere deltog 

i høringen overalt i Frankrig. 

2. De problemstillinger, som der er størst enighed om, vedrører de europæiske politikker til 

bekæmpelse af klimaændringerne, hjemtagning af produktion til Europa, revitalisering af 

demokratiet i Europa og EU's indflydelse i verden (økonomi, forskning, menneskerettigheder, 

diplomati). 
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3. Idéen om et stærkere og mere samlet Europa går som en rød tråd gennem hele høringen, og 

der er enighed om flere punkter: 

- et økonomisk stærkere Europa (navnlig takket være hjemtagning), der kan tage konkurrencen op 

med Kina og USA 

- et europæisk diplomati, der har større indflydelse på den internationale scene 

- et Europa, der er førende i verden i bekæmpelsen af klimaændringerne 

- et Europa, der samles af de unge 

- et samlet Europa inden for forskning og innovation. 

 

4. Fire idéer, der supplerer dem, der var resultat af borgerpanelerne, fik også opbakning blandt de 

unge: 

- en miljømæssigt og socialt ansvarlig europæisk økonomi 

- et Europa, der geografisk er knyttet tættere sammen af jernbaner 

- et Europa, der i skattemæssig henseende er mere retfærdigt 

- en stærk EU-indsats for kvinders rettigheder. 
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22 idéer fik støtte, og 13 var omstridte, fordelt på de ni emner på konferencen om Europas fremtid 

 

De støttede idéer er sammensat af de forslag, der blev støttet af et flertal af deltagerne i høringen. De 

støttede forslag er dem, der var størst opbakning til; i gennemsnit stemte 79 % for. 

 

De omstridte idéer er sammensat af de forslag, som blev diskuteret mest af deltagerne i høringen, og som 

fik lige mange stemmer for og imod. De omstridte forslag er dem, der var stærkest omdiskuteret under 

høringen; i gennemsnit stemte 40 % for og 38 % imod. 

 

Gennemgangen af forslagene resulterede i, at 22 idéer fik støtte, mens 13 idéer var omstridte. De 22 støttede 

og de 13 omstridte idéer blev fordelt efter ni temakredse svarende til hovedemnerne for konferencen om 

Europas fremtid. 
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Sammenfatning af de støttede og omstridte idéer 
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Konklusion 

 

 

 

"Med ét ord skal Europa anno 2035 være ...": 

 

 

 

 

Borgernes svar på det afsluttende spørgsmål på den nationale konference: 

"Med ét ord skal Europa anno 2035 være ...". 

 

 

 


