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Heri findes de anbefalinger fra de 50 borgere, der deltog i borgerpanelet tilrettelagt under ledelse af vicepremierminister samt udenrigs- og 
europaminister Sophie Wilmès, som udgør bidraget fra den belgiske forbundsregering til konferencen om Europas fremtid. Emnet for dette panel 
var "Hvordan kan borgerne inddrages mere i det europæiske demokrati?". Selv om det står helt klart, at konferencen omfatter meget mere end 
blot EU-anliggender, demonstrerer emnet for dette panel, hvorfor der er så mange direkte henvisninger til EU og dets institutioner. Hvor det er 
relevant, nævnes Europa som helhed. 

 

For at afspejle alle borgernes input indeholder denne rapport samtlige anbefalinger, også dem, der ikke fik simpelt flertal under den afsluttende 
afstemning om alle anbefalinger. De er tydelige at se, fordi procentdelen er angivet med rød og fed skrift. Desuden er nogle anbefalinger i 
modstrid med hinanden, og selv under de afsluttende diskussioner var borgerne stadig splittede omkring dem. Disse anbefalinger står i kursiv. 
For en enkelt anbefalings vedkommende var uenigheden så klar, at afstemningen endte med stemmelighed, hvilket er angivet med orange og 
fed skrift. Borgerne er enige om, at der var delte meninger om disse anbefalinger. De foreslår derfor, at CoFE's organer og EU-institutionerne er 
opmærksomme ved gennemførelsen af disse anbefalinger, da afstemningen viser en vis uenighed. 
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1. Kommunikation 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 
 

1. Kommunikationen om EU er 
ikke tilfredsstillende. 

1.1 Vi foreslår, at undervisningen om EU integreres i skolernes læseplaner fra 
grundskolens tredje trin. Målet er at nå ud til alle borgere og forbedre kendskabet til EU. 88,4 %  

1.2 EU og især Kommissionen bør stille undervisningsmateriale om Europas 
funktionsmåde til rådighed for medlemsstaternes undervisningsministerier. Ud over at 
forklare institutionernes funktion, sammensætning og beføjelser bør undervisningen også 
omfatte en kort oversigt over historien bag den europæiske integration. Der bør lægges 
særlig vægt på brug af et klart, forståeligt og tilgængeligt sprog og på 
undervisningsværktøjer såsom dokumentarfilm, videoklip eller skole-TV-programmer på 
alle 24 sprog. 

95,0 %  
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2. Det europæiske projekt er 
stadig fremmed for borgerne. 

2.1 Vi foreslår, at EU-institutionerne sørger for, at deres kommunikation bedre forklarer, 
hvad EU har beføjelse til, men også hvad det ikke har beføjelse til. 97,6 %  

2.2 EU bør lade velkendte eksempler fra europæernes hverdag indgå i sin kommunikation. 
Disse forklaringer bør udbredes i medlemsstaterne gennem aftaler mellem EU-
institutionerne og nationale offentlige TV-kanaler for at nå ud til et bredt publikum. 

80,5 %  

2.3 Desuden bør statsborgere fra alle medlemsstater regelmæssigt orienteres om EU's 
rolle i de øvrige medlemsstater – f.eks. gennem videoklip. Fordelene og ulemperne ved 
Europa ville dermed bedre kunne sættes i perspektiv i debatterne om Europas fremtid. 

85,7 %  

2.4 For at styrke den europæiske identitet foreslår vi, at der stilles oplysninger til rådighed 
og regelmæssigt oplyses om, hvordan europæernes liv ville være uden EU og de konkrete 
resultater, som EU har skabt. 

92,7 %  

2.5 Vi foreslår også, at europadagen (9. maj) gøres til en europæisk fridag for alle EU-
borgere. 81,4 %  

2.6 Vi anbefaler, at EU-institutionerne lægger endnu større vægt på, at oplysninger om 
prioriterede emner, der behandles på europæisk plan, forenkles og gøres forståelige og 
tilgængelige. 

97,6 %  

2.7 Vi anbefaler, at EU fremlægger et dashboard, der viser de ressourcer, som EU afsætter 
pr. land og prioriteret emne. Alle disse oplysninger bør være tilgængelige på EU's 
websteder. 

93,0 %  

2.8 Vi anbefaler, at EU fremlægger en klar oversigt over det igangværende 
lovgivningsarbejde. Alle disse oplysninger bør være tilgængelige på EU's websteder. 90,7 %  
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2.9 Vi ønsker, at EU-institutionerne bliver mere tilgængelige for europæerne. Det bør være 
lettere at deltage i debatter under Europa-Parlamentets mødeperioder. 79,0 %  

2.10 Vi anbefaler, at deltagelsen i Erasmusprogrammet udvides til at omfatte alle 
studerende, uanset deres uddannelsesmæssige baggrund (faglig og teknisk uddannelse, 
kombinerede arbejds- og studieforløb). Alle bør kunne deltage i europæiske udvekslinger. 

79,5 %  

2.11 Vi anbefaler, at det arbejdende folk kan drage fordel af europæiske 
udvekslingsprogrammer, uanset aktivitetssektor, også for lokale virksomheder. Alle bør 
kunne deltage i europæiske udvekslinger. 

83,7 %  

2.12 Vi anbefaler, at der laves kurser om europæisk medborgerskab for alle europæiske 
borgere. 83,7 %  
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3. EU-lovgivningen anvendes ikke 
på samme måde i 
medlemsstaterne. 

3.1 Vi anbefaler, at EU oftere gør brug af lovgivning, der er umiddelbart gældende i 
medlemsstaterne. Dette ville mindske de nationale forskelle i gennemførelsen af EU-
lovgivningen, som undergraver det europæiske projekt. På denne måde kan EU bedre 
beskytte og fremme integriteten af de opnåede resultater såsom det indre marked, 
euroen og Schengenområdet. 

81,4 %  

4. Det europæiske demokrati er 
truet. 

4.1 Vi anbefaler, at EU's kommunikation om europæisk demokrati konstant og utvetydigt 
minder om, hvad Europa betyder for europæerne. 78,0 %  

4.2 Værdierne og principperne i EU-traktaterne, som medlemsstaterne tilsluttede sig ved 
tiltrædelsen, er uigenkaldelige. De skal fortsat beskyttes. 81,0 %  

4.3 Beskyttelsen af værdierne og principperne i traktaterne sikres af EU-Domstolen og kan 
ikke drages i tvivl af medlemsstaterne. 81,0 %  

5. Oplysninger om EU er ikke let 
tilgængelige og forståelige. 

5.1 Vi anbefaler flere faktatjek af europæiske spørgsmål. Disse oplysninger, der formidles 
og kontrolleres af institutionerne, bør være let tilgængelige for den europæiske 
offentlighed og for de nationale medier i de enkelte medlemsstater. 

83,3 % 

 

6. Nationale medier giver ofte et 
negativt billede af EU. 

6.1 EU skal også være mere til stede i europæernes dagligdag ved at kommunikere mere 
proaktivt (f.eks. ved at sponsorere arrangementer, navnlig kulturelle arrangementer, som 
bringer borgerne sammen og gør dem stolte over at være EU-borgere. Rapporter og 
teasere ville også give europæerne mulighed for at få adgang til kontekstafhængige 
oplysninger om EU). 

85,7 %  
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7. Borgerne kender ikke de 
mennesker, der repræsenterer 
dem i Europa-Parlamentet. 

7.1 Vi anbefaler, at MEP'erne markerer sig mere i deres hjemlande, især uden for 
valgperioder. De skal være mere tilgængelige. Der bør være lettere adgang til 
begrundelserne for deres stemmeafgivelser i Europa-Parlamentet på Europa-
Parlamentets websted. 

92,7 %  

7.2 Vi anbefaler, at nationale politiske partier sikrer, at der også opføres yngre kandidater 
på deres lister til valg til Europa-Parlamentet. Et sådant mandat bør ikke ses som en 
belønning for god og loyal tjeneste i national politik. 

74,4 %  

8. Kommunikationen fra EU er for 
ensformig. Den tager ikke hensyn 
til mangfoldigheden i 
befolkningen. 

8.1 Vi anbefaler, at EU for at nå ud til et tilstrækkeligt bredt og varieret publikum fra 
udformningsfasen tager hensyn til målgruppens uddannelsesniveau og eventuelle 
handicap ved hjælp af inklusiv kommunikation. Desuden anbefaler vi, at folk og 
organisationer (gadepædagoger, lokale aktører, socialarbejdere, civilsamfundet) 
inddrages i formidlingen af denne kommunikation. 

73,2 %  

8.2 Vi anbefaler, at der for at nå ud til det arbejdende folk satses mere på eksisterende 
kommunikationskanaler for regelmæssigt at give relevante oplysninger om EU, f.eks. 
gennem forklarende programmer. Desuden anbefaler vi brug af ambassadører (både 
enkeltpersoner og organisationer) til at promovere EU-projektet. 

83,7 %  

8.3 Vi anbefaler, at der for at nå ud til unge og studerende, ud over eksisterende kanaler 
såsom uddannelse og relevante ungdomsbevægelser, bruges ambassadører, navnlig til at 
opsøge influencere, der kan nå ud til unge gennem sociale medier. En anden anbefaling er 
at afholde en paneuropæisk konkurrence om opfindelse af en tegneseriefigur, der 
appellerer til unge og sender dem europæiske budskaber. 

69,8 %  
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8.4 Vi anbefaler, at der til ældre anvendes de samme kanaler som dem, der foreslås for 
det arbejdende folk. Derudover anbefaler vi, at der opnås den rette balance mellem digital 
og ikkedigital kommunikation (trykt materiale, radio, fysiske arrangementer) for at opfylde 
behovene hos alle, også dem, der ikke føler sig hjemme i et digitalt miljø, og dem, der er 
mindre mobile i samfundet. 

85,7 %  

8.5 Vi anbefaler, at EU gennem de integrationskurser, der allerede findes i mange 
medlemsstater, forpligter sig til at inkludere "nye europæere" (mennesker, der i kraft af 
en procedure for lovlig indvandring bor i EU) og gør dem opmærksom på de øvrige 
traditionelle kanaler, som EU kommunikerer gennem. Endelig anbefaler vi også, at lokale 
foreninger inddrages. 

76,7 %  

8.6 Vi anbefaler desuden, at EU markerer sig i gadebilledet ved hjælp af inklusiv 
kommunikation. Der kunne f.eks. anvendes (digitale) skilte samt traditionelle og nye 
kommunikationsmidler som QR-koder. 

62,8 %  

8.7 Andre anbefalinger går ud på at gøre EU mere visuelt (ved hjælp af kortfilm eller 
infografik), at skabe en europæisk sportsbevægelse for at skabe et bånd/en 
fællesskabsfornemmelse og at gøre Europahymnen mere kendt. 

68,2 %  
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2. Desinformation 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 
 

1. Risikoen for desinformation 
stiger gradvist i medierne. 

1.1 Vi anbefaler, at der foretages en gennemgang af mediefinansieringsmodellen, 
herunder obligatorisk offentliggørelse af indtægtskilder, på en klar og tilgængelig måde. 
Mediernes finansieringsmodel får dem til at sensationalisere oplysninger, tage dem ud af 
konteksten og omdanne dem til desinformation. 

73,8 %  

1.2 Vi anbefaler, at medieforetagender forpligtes til at citere deres kilder og indsætte links, 
så de kan kontrolleres. Ellers bør oplysninger mærkes som ubekræftede. 90,2 %  

1.3 Vi anbefaler, at den europæiske tilsynsmyndighed med ansvar for bekæmpelse af 
desinformation (jf. punkt 2) også skal være ansvarlig for akkreditering af faktatjekkende 
organisationer. 

85,4 %  

1.4 Vi anbefaler, at der i hver medlemsstat oprettes en uafhængig myndighed, som skal 
overvåge mediernes neutralitet. Myndigheden bør finansieres og kontrolleres af EU. 75,6 %  

1.5 Vi anbefaler, at der informeres om URL'erne på EU's officielle websteder for at forsikre 
borgerne om oplysningers oprindelse. 90,2 %  
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2. Mange borgere tvivler på 
mediernes neutralitet. 

2.1 Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk tilsynsmyndighed med ansvar for 
bekæmpelse af desinformation. Tilsynsmyndigheden skulle have til opgave at fastsætte 
kriterierne for et "neutralitetsmærke" og om nødvendigt indføre et system med 
sanktioner eller incitamenter i forbindelse med overholdelse af neutralitetsstandarder. 
Alternativt kunne overholdelse af et etisk charter overvejes. Mærket skulle tildeles af den 
uafhængige nationale myndighed og være baseret på mediernes foranstaltninger til 
bekæmpelse af desinformation. 

87,5 %  

2.2 Vi anbefaler, at der oprettes en europæisk "hotline", som giver borgerne mulighed for 
at indberette desinformation vedrørende europæiske politiske og økonomiske beføjelser. 82,1 %  

3. Borgerne er ikke 
opmærksomme på de risici for 
desinformation, som de udsættes 
for.  

3.1 Vi anbefaler, at platforme forpligtes til at offentliggøre klare og forståelige oplysninger 
om de risici for desinformation, som deres brugere udsættes for. Disse oplysninger bør 
gives automatisk, når en konto oprettes. 

85,7 %  

3.2 Vi anbefaler obligatorisk uddannelse i mediekendskab fra en tidlig alder, der er 
tilpasset uddannelsessystemets forskellige niveauer. 74,4 %  

3.3 Vi anbefaler, at EU iværksætter gentagne kampagner om desinformation. 
Kampagnerne kunne være kendetegnet ved et logo eller en maskot. EU kunne forpligte 
sociale netværk til at formidle dem ved at udsende reklamer. 

87,5 %  



 

10 
 

 

4. Midlerne til bekæmpelse af 
desinformation er utilstrækkelige. 

4.1 Vi anbefaler, at der offentliggøres klare og letforståelige oplysninger om de algoritmer, 
der bestemmer, hvilke budskaber brugere af sociale medieplatforme modtager. 83,3 %  

4.2 Vi anbefaler, at brugere nemt kan deaktivere algoritmer, der styrker adfærdsmæssig 
forudindtagethed. Der kunne også overvejes en forpligtelse til at give brugere adgang til 
andre kilder, der præsenterer andre holdninger til et emne. 

80,0 %  

4.3 Vi anbefaler, at EU støtter oprettelsen af en social medieplatform, der opfylder dets 
egne standarder for neutralitet og bekæmper desinformation. Alternativt kunne der 
tilføjes nye funktioner til den flersprogede digitale platform, der blev oprettet for at støtte 
konferencen om Europas fremtid. 

56,4 %  
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3. Borgerpaneler 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 
 

1. Vanskeligheden ved at sikre, at 
et borgerpanel er repræsentativt. 
Når alt kommer til alt, er det kun 
en lille del af befolkningen, der er 
involveret. 

1.1 Vi anbefaler, at man for at sikre den bedst mulige repræsentativitet følger det, som 
det seneste videnskabelige arbejde om deliberativt demokrati anbefaler med hensyn til 
stikprøvetagning, udformning og videnskabelig validering af udvælgelsesmetoden. 

89,7 %  

1.2 Vi anbefaler, at der er nok deltagere omkring bordet til at sikre en mangfoldighed af 
meninger og profiler, herunder – men ikke begrænset til – deltagere, der er direkte berørt 
af emnet. 

90,2 %  

1.3 Vi anbefaler, at kriteriet forældreskab (dvs. om personen har børn eller ej) tilføjes til 
de statslige stikprøvekriterier ud over de mere traditionelle kriterier som køn, alder, bopæl 
og uddannelsesniveau. 

33,3 %  

1.4 Vi anbefaler, at der fastsættes kvoter pr. geografisk område, dvs. at det præciseres, at 
et EU-borgerpanel skal bestå af et bestemt antal personer pr. europæisk geografisk 
område (som skal fastlægges), for at panelet virkelig kan betegnes som europæisk og kan 
deliberere retmæssigt. 

73,2 %  

1.5 Vi anbefaler, at folkeregistre (eller tilsvarende, alt efter landet) anvendes som den 
vigtigste database til vilkårlig udvælgelse, for at alle har samme mulighed for at blive 
udvalgt og for at skabe interesse for et emne i befolkningen. 

70,0 %  

1.6 Vi anbefaler, at deltagerne aflønnes med henblik på at anerkende værdien af deres 
indsats og tiltrække folk, som ikke ville deltage, hvis de ikke blev aflønnet. 87,5 %  
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1.7 Vi anbefaler, at deltagerne informeres på forhånd gennem præsentationer fra 
eksperter – på en forholdsvis minimalistisk måde uden for mange oplysninger eller for 
mange komplicerede oplysninger – for at sikre, at selv folk uden forhåndskendskab føler 
sig trygge ved at deltage i diskussionerne. 

82,9 %  

1.7.2. Vi anbefaler, at der oplyses om borgerpanelets tema på forhånd, så folk ved, hvilket 
emne de skal drøfte. 78,6 %  

1.8 Vi anbefaler, at borgerne ikke forpligtes til at deltage. 97,6 %  

2. Vanskelighederne ved at 
tilrettelægge paneler på 
europæisk plan.  

2.1 Vi anbefaler, at EU-borgerpanelerne afholdes som hybridmøder (personligt 
fremmøde/virtuelt). Det ville give folk, som ikke kan rejse fysisk, mulighed for at deltage. 70,0 %  

2.2 Vi anbefaler, at EU for at lette adgangen og tilrettelæggelsen overlader 
tilrettelæggelsen af borgerpaneler om europæiske spørgsmål til nationalt plan. 69,0 %  

2.3 Vi anbefaler, at der vælges et enkelt emne for hvert panel, som tilrettelægges på 
europæisk plan. På den måde kan alle deltagere diskutere det samme emne, uanset hvor 
i Europa de kommer fra. 

80,5 %  

3. Forhindring af, at 
borgerpanelet bruges til andre 
formål end de erklærede. 

3.1 Vi anbefaler, at enhver borger får mulighed for at foreslå et emne til debat, og dermed 
at denne ret ikke forbeholdes politikere eller lobbyister. 82,1 %  

3.2 Vi anbefaler, at Europa-Parlamentet får initiativretten, så det fastlægger, hvilket emne 
der skal drøftes, og efterfølgende vedtager de tekster, som er nødvendige for at følge op 
på de anbefalinger, der er resultatet af deliberationerne. 

63,4 %  



 

13 
 

 

4. Vanskelighederne med at 
beslutte, hvordan processen 
bedst tilrettelægges, så borgerne 
repræsenteres bedst muligt. 

4.1.1 Vi anbefaler, at der oprettes et eller flere permanente EU-borgerpaneler til at 
varetage specifikke opgaver sammen med Parlamentet. Panelet/panelerne skulle fornyes 
regelmæssigt. Dette ville gøre det muligt, at borgerne bringes sammen på lang sigt, og at 
der bruges den tid, der er nødvendig, for at sådanne debatter kan finde sted. Denne tid 
giver mulighed for nuancerede debatter og konsensusopbygning. Sideløbende med dette 
permanente panel skulle ad hoc-borgerpaneler drøfte emner, som det permanente panel 
har valgt. Vi foreslår, at modellen for det tysksprogede fællesskab i Belgien følges. 

54,8 %  

4.1.2 Vi anbefaler, at der oprettes et eller flere ikkepermanente EU-borgerpaneler, som 
kun mødes for at drøfte et bestemt emne i en bestemt periode. 58,5 %  

4.2 Vi anbefaler, at der ikke tilrettelægges EU-borgerpaneler for presserende spørgsmål, 
da der er behov for god tid, hvis kvaliteten af debatterne skal sikres. 63,4 %  

5. Alt for ofte modtager borgere, 
der deltager i initiativer om 
deltagerorienteret demokrati 
såsom borgerpaneler, ikke 
feedback om opfølgningen på 
deres indsats på kort eller lang 
sigt. 

5.1 Vi anbefaler, at der gives feedback til borgerne om opfølgningen (eller manglen på 
samme) på de anbefalinger, der er fremsat efter EU-borgerpaneler. Hvis anbefalingerne 
ikke følges op, bør de relevante EU-institutioner begrunde deres beslutning (f.eks. 
manglende beføjelser). Med henblik herpå anbefaler vi, at der under hele processen 
udarbejdes regelmæssige resuméer efter hvert panel. 

97,5 %  

 

6.1 Vi anbefaler, at der også tilrettelægges borgerpaneler med børn fra en ung alder (f.eks. 
10-16 år) for at øge deres bevidsthed om deltagelse og debat. Dette kan foregå på skoler. 59,5 %  
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4. Folkeafstemninger 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 
 

 0.1 Vi anbefaler, at det bliver muligt at afholde folkeafstemninger på europæisk plan om 
europæiske spørgsmål. 73,3 %  

1. Folkeafstemningskulturen 
varierer stærkt 
medlemsstaterne imellem. 

1.1 Vi anbefaler, at der iværksættes forskning i, hvordan der kan skabes en fælles 
folkeafstemningskultur i Europa. 70,7 %  

1.2 Vi anbefaler, at et uafhængigt panel undersøger, om det er hensigtsmæssigt at afholde 
en europæisk folkeafstemning om et bestemt emne.  77,5 %  

2. Det kan have en negativ 
indvirkning, hvordan det 
spørgsmål, der stilles ved en 
folkeafstemning, formuleres, og 
det samme gælder det forhold, 
at man kun kan svare "ja" eller 
"nej", hvilket ofte polariserer 
debatter og samfund. Valget af 
emne er også følsomt. 

2.1 Vi anbefaler, at der nedsættes et videnskabeligt udvalg til at bestemme, hvordan de 
spørgsmål, der skal være genstand for en europæisk folkeafstemning, stilles på den mest 
neutrale måde. 

87,2 %  

2.2 Vi anbefaler, at der stilles spørgsmål med flere valgmuligheder ud over det enkle 
alternativ med "ja" eller "nej" for at kunne nuancere svaret, og at der endog knyttes 
betingelser til både "ja" og "nej" (dvs. "ja, hvis ..." eller "nej, hvis ..."). 

65,0 %  

2.3 Vi anbefaler, at blanke stemmer ikke indgår i beregningen af et flertal, uanset om der er 
tale om simpelt eller absolut flertal. Der skal dog være tilstrækkeligt mange stemmer 
(beslutningsdygtigheden skal respekteres). 

75,0 %  

2.4.1 Vi anbefaler, at et spørgsmål, der stilles ved en europæisk folkeafstemning, kan 
vedrøre ethvert emne, der henhører under EU's kompetenceområde. 87,5 %  

2.4.2 Vi anbefaler, at emner, der kan være kilde til konflikt mellem medlemsstaterne, 
udelukkes. 39,0 %  
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2.5 Vi anbefaler, at tekniske og vanskelige spørgsmål også kan stilles, hvis de formuleres 
klart, eftersom folk er i stand til at blive tilstrækkeligt informeret. 77,5 %  

3. Folkeafstemninger er ikke et 
demokratisk redskab, hvis det 
kun er den politiske sfære, der 
kan beslutte at afholde dem. 

3.1 Vi anbefaler, at Europa-Parlamentet har initiativret til at afholde europæiske 
folkeafstemninger, og at det dernæst er i stand til at føre resultaterne ud i livet (Europa-
Kommissionen og Rådet bør følge trop uden mulighed for at blokere processen). 

67,5 %  

3.2 Vi anbefaler, at initiativet til at afholde en folkeafstemning også kan tages af borgerne 
selv (f.eks. efter regler svarende til det europæiske borgerinitiativ). 77,5 %  

3.3 Vi anbefaler, at den praktiske tilrettelæggelse af en europæisk folkeafstemning 
varetages af et neutralt organ. 75,0 %  

4. En folkeafstemnings bindende 
eller ikkebindende karakter skal 
defineres klart. 

4.1.1 Vi anbefaler, at resultatet af en europæisk folkeafstemning kun er bindende, hvis visse 
betingelser vedrørende deltagelsesprocenten er opfyldt. 92,7 %  

4.1.2 Vi anbefaler, at resultaterne af en folkeafstemning kun er bindende, hvis visse flertal 
er opnået (51/49, 70/30). Disse betingelser bør fastlægges inden hver folkeafstemning. 72,5 %  

4.2 Vi anbefaler, at resultatet af en europæisk folkeafstemning er bindende, hvis initiativet 
til at afholde den blev taget af borgere (som har været i stand til at indsamle et vist antal 
underskrifter til dette formål), men ikkebindende, hvis initiativet blev taget af en politisk 
institution. 

47,5 %  

4.3 Vi anbefaler, at resultatet af en europæisk folkeafstemning kun skal være bindende for 
visse spørgsmål, men ikke for spørgsmål, hvor konsekvenserne af afstemningen kan være 
meget alvorlige. 

40,0 %  

5. Offentligheden er ofte dårligt 
informeret, inden den bliver 
bedt om at stemme ved en 

5.1 Vi anbefaler, at befolkningen forud for en eventuel europæisk folkeafstemning 
informeres klart om, hvordan resultatet af afstemningen vil påvirke deres dagligdag, 
gennem pjecer, som det sker i Schweiz, og/eller gennem informationsmøder. 

97,5 %  
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folkeafstemning. Samtidig er det 
vigtigt at kontrollere de 
oplysninger, der gives, for at 
undgå negativ (indenlandsk eller 
udenlandsk) indflydelse på 
afstemningen. 

5.2 Vi anbefaler, at der for hver europæisk folkeafstemning nedsættes en videnskabelig 
komité, som skal sikre, at de oplysninger, der gives, er neutrale. 87,2 %  

6. Selv om en folkeafstemning 
lægger op til, at hele 
befolkningen deltager direkte (i 
modsætning til et borgerpanel), 
er der altid et antal mennesker, 
som ikke stemmer. 

6.1.1 Vi anbefaler, at det er obligatorisk at stemme ved en europæisk folkeafstemning. 43,6 %  

6.1.2 Vi anbefaler, at det er frivilligt, om man vil stemme ved en europæisk folkeafstemning. 52,5 %  

6.2 For at nedbringe antallet af mennesker, der ikke stemmer, anbefaler vi, at der tillades 
elektronisk afstemning ud over stemmeafgivning på papir (eller endog som supplement til 
andre afstemningsmetoder såsom brevafstemning). Elektronisk afstemning er især 
interessant for folk, der tager på ferie, og motiverer også folk, der er mindre interesserede 
i at stemme, fordi de ikke behøver at tage hen til afstemningsstedet. 

90,0 %  

7. Alt for ofte modtager borgere, 
der deltager i initiativer om 
deltagerorienteret demokrati 
såsom folkeafstemninger, ikke 
feedback om opfølgningen på 
deres indsats på kort eller lang 
sigt. 

7.1 Vi anbefaler, at der gives feedback til borgerne om opfølgningen (eller manglen på 
samme) på den afgørelse, som borgerne har truffet ved en europæisk folkeafstemning. 92,5 %  

 

 

5. Eksisterende instrumenter 

5.1 Valg 
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Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 

1. Der er forskellige regler i de 
forskellige medlemsstater. 

1.1 Vi foreslår, at stemmeafgivning gøres obligatorisk ved valg til Europa-Parlamentet, men 
at der gives tilstrækkelige oplysninger til, at borgerne forstår årsagerne hertil. 50,0 % 

1.2 Vores anbefaling er, at reglerne for valg til Europa-Parlamentet gøres så ensartede som 
muligt i alle lande, herunder valgretsalderen. 87,2 % 

2. Der er ikke tilstrækkelig 
mangfoldighed blandt MEP'er 
med hensyn til kriterier som 
alder, oprindelse og køn. 

2.1.1 Vi foreslår, at MEP'erne skal være i alle aldre og komme fra mange forskellige 
baggrunde. 82,1 % 

2.1.2 Vi foreslår, at MEP'erne vælger en EU-karriere bevidst og ikke bare, fordi de 
nærmer sig afslutningen af deres karriere. 82,5 % 

2.1.3 Vi foreslår, at der stræbes efter en afbalanceret kønsfordeling, f.eks. ved at veksle 
mellem kønnene på valglisterne. EU skal fastlægge disse kriterier og overholde dem i 
sammensætningen i overensstemmelse med kvoten. Hvis en kandidat frasiger sig et 
mandat, overtages mandatet af den følgende kandidat på listen af samme køn. 

82,5 % 

2.1.4 Vi anbefaler, at kandidater på europæiske lister udøver deres mandat, hvis de bliver 
valgt. 89,2 % 
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3. Vi stemmer ved valg til 
Europa-Parlamentet og har 
ingen indflydelse på 
Kommissionens 
sammensætning. 

3.1 Vi foreslår, at der foretages en traktatændring, så den største politiske gruppe i Europa-
Parlamentet kan udpege formanden for Europa-Kommissionen. 48,6 % 

3.2 Vi anbefaler, at Europa-Kommissionens sammensætning gøres mere gennemsigtig ud 
fra nogle grundlæggende regler, så sammensætningen afspejler borgernes stemme, og 
borgerne ved, hvordan udvælgelsen blev foretaget. 

88,9 % 

4. Der mangler kendskab til 
kandidaterne til valget til 
Europa-Parlamentet, til deres 
program og til den politiske 
gruppe, de skal tilhøre i 
Europa-Parlamentet. 

4.1 Vi foreslår, at de europæiske kandidater præsenterer sig selv, deres mål og deres 
program på en mere konkret måde lokalt og gennem forskellige kommunikationskanaler. 

84,2 % 
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5.2 Den Europæiske Ombudsmand 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 

1. Den ikkeengelske webside indeholder kun oplysninger på 
engelsk på de to første sider. Dette er en hindring for borgere, 
der ikke er så gode til engelsk. 

1.1 Vi foreslår, at der sættes oplysninger på hjemmesiden 
på alle europæiske sprog, og at nyheder på engelsk, hvis 
det ikke er muligt at oversætte dem, offentliggøres et 
andet sted på webstedet. 

89,2 % 

2. Ombudsmanden er ikke involveret i sanktionen og 
eventuelle skadeserstatninger til klageren. 

2.1 Vi foreslår, at Ombudsmanden deltager i processen 
med at finde frem til og gennemføre løsningen, 
sanktionen eller erstatningen og har medindflydelse på 
processen. 

71,1 % 

3. Fristen for at bekræfte abonnementet på webstedet kan 
være meget lang. Det kan tage op til 24 timer, hvilket tager 
modet fra borgeren, som opgiver. 

3.1 Vi foreslår, at der installeres et system til øjeblikkelig 
bekræftelse. 47,4 % 

4. Når der indgives en klage, spørges der, om alle øvrige 
procedurer er forsøgt anvendt. Borgeren kender ikke dem alle 
sammen og kan ikke besvare spørgsmålet. 

4.1 Vi foreslår, at der indsættes et link til en simpel 
præsentation eller forklaring af de øvrige procedurer. 89,5 % 

5. Ombudsmandens websted er godt, men har ikke et 
egentligt europæisk "image", hvilket vækker tvivl hos borgeren 
(er jeg på det rette sted, er dette websted troværdigt?). 

5.1 Vi foreslår, at webstedets grafiske design revideres og 
bringes mere i overensstemmelse med EU's. Et første tip 
kunne være at flytte europaflaget til toppen af siden. Det 
skal stå klart ved første "klik", at borgeren befinder sig på 
Ombudsmandens websted. 

78,4 % 
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5.3 Offentlig høring 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 

1. Webstedet for høringer er ændret, og borgeren sendes i 
første omgang til et forældet websted. Man skal foretage en 
søgning for at finde det nye websteds URL. 

1.1 Vi foreslår, at det gamle websted slettes, og at der 
henvises til det nye websted først. 81,6 % 

2. Køreplaner (engelsk) og debatindlæg (på den skrivende 
borgers sprog) i forbindelse med en høring oversættes ikke til 
den læsende borgers sprog. 

2.1 Vi anbefaler kraftigt, at køreplaner oversættes til 
borgerens sprog. Når køreplaner kun findes på engelsk, kan 
borgere, der ikke forstår engelsk, ikke deltage. 

81,6 % 

2.2 Vi foreslår, at hvert enkelt indlæg forsynes med en fane 
eller et ikon "Maskinoversættelse", som linker til et open 
source-oversættelsesværktøj som Google Translate eller 
DeepL. 

65,8 % 

3. Man skal abonnere for at få oplysninger om opfølgningen 
på processen. 

3.1 Vi foreslår, at opfølgningen på processen sendes 
automatisk til alle, der svarer, med mulighed for at framelde 
sig. 

89,5 % 

4. Vi ved ikke, om antallet af holdninger i én retning påvirker 
Kommissionen, eller om holdninger, der ligner hinanden, 
opfattes som et enkelt synspunkt (vægtet eller ej). Hvis 
antallet af holdninger i én retning tælles sammen, frygter vi 
lobbyisters/aktivisters/store virksomheders vægt i høringen 

4.1 Vi anbefaler, at der gives klare oplysninger om emnet på 
webstedet. 81,6 % 

4.2 Hvis antallet af holdninger i én retning har en indvirkning, 
anbefaler vi, at der indføres et system til at udskille 
lobbyister, aktivister eller store virksomheder, så de ikke får 
for stor vægt. 

60,5 % 
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og dermed EU's indsats sammenholdt med 
borgernes/NGO'ernes stemme. 

4.3 Vi anbefaler, at der udvikles AI-software, som 
klassificerer de forskellige holdninger og tæller holdningerne 
for og imod. 

47,4 % 

4.4 Vi foreslår, at der afholdes møder mellem borgere og 
(aktivist-) sammenslutninger, dvs. steder, hvor borgerne kan 
give udtryk for deres holdninger, i form af "Europahuse", der 
kan bidrage til at udbrede borgernes synspunkter på 
europæisk plan. Disse bør findes forskellige steder og på 
lokalt plan. 

62,2 % 

5. Debatformularen er uklar: Der er både et åbent spørgsmål 
og et spørgeskema. Hvilken rolle spiller hvert dokument, og 
hvad skal udfyldes? 

5.1. Disse oplysninger bør præciseres på webstedet. 
81,6 % 

6. Der er for mange kompetenceniveauer, hvad angår 
instrumenterne. 

6.1 Vi foreslår, at der oprettes et koordineringscenter, som 
kan viderebringe henvendelser til det relevante 
myndighedsniveau. 

78,9 % 
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5.4 Det europæiske borgerinitiativ 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 

1. Borgere uden internet er 
sværere at nå ud til. 

1.1 Vi foreslår, at lokale myndigheder eller biblioteker, som er uafhængige af regeringen, 
kan inddrages i udbredelsen af initiativer og indsamlingen af underskrifter, både 
elektronisk og på papir. EU bør udarbejde en oversigt over dette netværk for hvert land 
og stille det til rådighed for de borgere, der indleder det europæiske borgerinitiativ. 

71,1 % 

2. Antallet af lande, der skal 
deltage, er for lavt til at skabe 
tilstrækkelig opbakning. 

2.1 Vi foreslår, at antallet af lande, hvorfra der indsamles underskrifter, forhøjes til 13 for 
at få mere opbakning til forslaget. Antallet af underskrifter bør afstemmes i forhold til 
antallet af indbyggere. 

64,9 % 

3. Omkostningerne ved og 
indsatsen for at indsamle 
underskrifter er store. 

3.1 Vi foreslår, at der afsættes EU-midler til at støtte disse initiativer. 71,1 % 

3.2 Vi foreslår, at der oprettes et organ, der kan lette koordineringen mellem landene. 75,7 % 

4. Proceduren er kompleks for 
borgerne. 

4.1 Vi foreslår, at der oprettes en helpdesk, der kan hjælpe borgerne med at fuldføre 
procedurerne. 83,8 % 

5. Det er uklart, hvad resultatet 
af et borgerinitiativ er. 

5.1 Vi foreslår, at Europa-Kommissionen forpligtes til at drøfte og arbejde med 
opfølgningen på forslaget, ikke blot til at svare og bekræfte modtagelsen. Hvis 
Kommissionen beslutter ikke at reagere på forslaget, skal den begrunde det. 

100,0 % 

5.2 Vi foreslår, at der, når et europæisk borgerinitiativ modtages, afholdes en 
borgerhøring for at få borgernes holdning til det, inden Kommissionen følger op på det. 
Dette ville forhindre, at der udelukkende forekommer ekstreme holdninger eller stemmer, 
og sikre, at der medtages holdninger fra folk, der ikke har underskrevet det europæiske 
borgerinitiativ. Hvis alle borgere giver udtryk for deres holdning, vil forslaget desuden få 
større vægt på EU-plan og i opfølgningen herpå. 

55,3 % 
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5.5 Ret til at indgive andragender 

Problemstillinger Anbefalinger Støttet af (%) 

1. Europa-Kommissionen træffer 
den endelige afgørelse, og der er 
ingen sikkerhed for resultatet. 

1.1 Vi foreslår, at Kommissionen følger op på Europa-Parlamentets henstilling. 
81,1 % 

2. Der mangler gennemsigtighed 
med hensyn til processen og 
begrundelsen for afgørelsen. 

2.1 Vi foreslår, at den person, der indgiver andragendet, holdes orienteret om forløbet og 
afgørelserne med jævne mellemrum. Den endelige konklusion bør desuden begrundes. 94,4 % 

3. Det er svært for borgerne at 
påvise behovet for ny lovgivning. 

3.1 Vi anbefaler, at et andragende også anvendes som et redskab til at påvise behovet for 
ny lovgivning. 78,4 % 

 


