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Konferencen om Europas fremtid er i fuld gang. Efter afholdelsen af 
konferencens konstituerende plenarforsamling i Strasbourg den 19. juni 
2021 tog EU-borgerpanelerne hul på deres arbejde og mødtes for første 
gang i midten af september. Omkring 800 tilfældigt udvalgte EU-borgere, der 
afspejler EU's mangfoldighed, er fordelt på fire paneler, som drøfter centrale 
emner inden for forskellige vigtige politikområder. EU-borgerpanelerne 
spiller sammen med de nationale borgerpaneler en vigtig rolle på 
konferencen, da deres anbefalinger sammen med bidragene fra 
konferencens flersprogede digitale platform vil blive drøftet på konferencens 
plenarforsamling. Denne vil herefter fremsætte forslag til konferencens 
endelige resultater for bestyrelsen. 

Konferencens flersprogede digitale platform, som giver alle EU-borgere 
mulighed for at deltage i debatten på et hvilket som helst af de 24 officielle 
EU-sprog, modtager hele tiden input fra borgerne, og ved udgangen af 
oktober var der blevet udvekslet mere end 9.000 idéer. De første rapporter 
om bidragene på platformen er blevet offentliggjort og giver et overblik over 
mangfoldigheden af de idéer, der er blevet drøftet på platformen samt ved 
de arrangementer, som afholdes rundt om i EU i tilknytning til konferencen. 

De 16-30-åriges synspunkter stod i centrum for Det Europæiske 
Ungdomsarrangement 2021, der løb af stablen den 8.-9. oktober. 
Arrangementet samlede unge i Strasbourg og online med henblik på at 
udforme og udveksle deres idéer om Europas fremtid. 

I. INDLEDNING 
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En vigtig milepæl var konferencens andet plenarmøde, der blev afholdt i 
Strasbourg den 22.-23. oktober 2021. Plenarforsamlingen mødtes for første 
gang i sin fulde sammensætning med deltagelsen af de 80 repræsentanter 
for EU-borgerpanelerne. I sin helt unikke, mangfoldige sammensætning blev 
plenarforsamlingen orienteret om de første rapporter fra de igangværende 
paneldebatter og drøftede borgernes bidrag på den digitale platform samt 
bidrag fra de forskellige arrangementer og debatter, der var blevet afholdt 
inden for rammerne af konferencen. Plenarforsamlingen blev ledet af de tre 
medformænd for konferencen: medlem af Europa-Parlamentet Guy 
Verhofstadt, statssekretær Gašper Dovžan på vegne af Rådet og 
Kommissionens næstformand Dubravka Šuica. 
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A. Den flersprogede digitale platform 

Den flersprogede digitale platform (https://futureu.europa.eu/) er fortsat 
kernen i den tværnationale demokratiske debat på konferencen om Europas 
fremtid. Den giver alle EU-borgere mulighed for at deltage i debatten på et 
hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog. Borgerne kan fremsætte deres 
idéer, anbefale andres idéer og kommentere dem. Det er også stedet, hvor 
alle kan udveksle oplysninger om konferencearrangementer og informere 
om resultaterne af dem. Bidragene er offentligt tilgængelige ligesom de åbne 
datafiler vedrørende den digitale platform. 

Ved udgangen af oktober var således mere end 3,6 mio. unikke besøgende, 
33.213 aktive deltagere, 9.111 idéer og næsten 3.500 arrangementer blevet 
registreret på den flersprogede digitale platform, og deltagelsen er vokset 
støt i de seneste måneder. Der er dog behov for en yderligere indsats for at 
fremme kendskabet til platformen og sikre, at den når ud til så mange 
borgere som muligt. 

Hvad foregår der på konferencen om Europas fremtid? 

33.213 
Deltagere på  
platformen 

160.301 
Deltagere i  

arrangementer 

9.111 
Idéer 

   

15.387 
Bemærkninger 

3.456 
Arrangementer 

45.470 
Anbefalinger 

   

Figur 1 Deltagelse pr. 29. oktober (kilde: futureu.europa.eu) 

En kontrahent indsamler og analyserer bidragene på platformen og 
udarbejder rapporter, som offentliggøres på platformen. Den første 
foreløbige rapport blev offentliggjort i september og omfatter bidrag 
indsamlet mellem den 19. april og 2. august 2021. Den anden foreløbige 
rapport blev offentliggjort den 15. oktober og omfatter bidrag frem til den 7. 

II. AKTIVITETER PÅ EU-PLAN 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=da
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=da
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=da
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=da
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september 2021. En supplerende rapport om de enkelte medlemsstaters 
bidrag på platformen blev offentliggjort på samme tid. 

Det fremgår af platformens rapporter, at europæisk demokrati samt 
klimaforandringer og miljøet indtil videre været deltagernes foretrukne 
debatemner. Borgere fra alle EU-lande har desuden fremsat en bred vifte af 
idéer om andre emner og drøftet en lang række spørgsmål ved de 
arrangementer, som er blevet afholdt inden for rammerne af konferencen. 

 

Rapporterne, herunder mindmaps, har givet nyttigt input til den første runde 
af EU-borgerpanelerne og hjulpet deltagerne med at identificere og 
fastlægge arbejdsområder. De blev ligeledes drøftet på konferencens 
plenarforsamling den 23. oktober 2021 og på de foregående 
arbejdsgruppemøder. 

Den tredje foreløbige rapport skal foreligge i december 2021 og tjene som 
input til de sidste møder i EU-borgerpanelerne og konferencens forestående 
plenarmøder. Den vil omfatte bidrag frem til starten af november. Der vil 
blive udarbejdet en endelig rapport i 2022, som skal offentliggøres forud for 
den endelige plenarforsamling i foråret 2022. Der vil blive offentliggjort 
yderligere rapporter for de enkelte medlemsstater. 

Moderatorer har gjort det muligt for platformen at forblive et sikkert rum, hvor 
borgere fra alle samfundslag og alle hjørner af Europa føler sig trygge og 
velkomne til at bidrage til debatten. Moderatorerne sikrer under det fælles 
sekretariats tilsyn og på vegne af bestyrelsen, at konferencechartret og 
reglerne for deltagelse overholdes. Kun en lille del af bidragene har i de 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/v64hsccr6w9ihdawj8umt9m9lup1?response-content-disposition=inline;%20filename=%22COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf%22;%20filename*=UTF-8''COFE%20Report%20Member%20States%20Kantar%20final.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211110/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211110T080450Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=ca6e0771a65ec1436603a59f20c25b573df55fb8bf480c1574a8ee009f7e8943
https://futureu.europa.eu/pages/charter
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=da
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seneste måneder krævet, at moderatorerne er skredet ind på grund af 
stødende indhold. 

B. EU-borgerpanelerne 

EU-borgerpanelerne udgør selve kernen i konferencen om Europas fremtid 
og samler omkring 800 borgere fra alle samfundslag og hjørner af EU. 
Borgerpanelerne er blevet arrangeret af de tre institutioner med 
udgangspunkt i de retningslinjer, der blev fastsat af medformændene og 
under tilsyn af bestyrelsen og med bistand fra et konsortium. Deltagerne i 
EU-borgerpanelerne blev udvalgt tilfældigt i sommeren 2021 i henhold til de 
fem kriterier, der blev fastlagt i den fælles erklæring om konferencen om 
Europas fremtid (køn, alder, geografisk oprindelse - nationalitet og by/land - 
socioøkonomisk baggrund og uddannelsesniveau). Hvert borgerpanel 
mødes igennem tre weekender: første gang i Strasbourg, anden gang online 
og tredje gang i fire byer (Dublin, Firenze, Natolin og Maastricht). Møderne 
arrangeres af og på videregående uddannelsesinstitutioner. 

Fire tematiske borgerpaneler, der hver består af op til 200 borgere, hvoraf 
mindst en tredjedel er mellem 16 og 25 år, og som er udvalgt tilfældigt og 
afspejler EU's demografiske og sociale mangfoldighed, indledte deres 
drøftelser i september 2021. 

Det første møde i borgerpanelerne blev afholdt med fysisk fremmøde i 
Strasbourg. Formålet med dette møde var at fastlægge dagsordenen for 
drøftelserne. Paneldeltagerne begyndte med at overveje og udvikle deres 
vision for Europa og udvalgte derefter de spørgsmål, der skulle drøftes inden 
for rammerne af borgerpanelets hovedtemaer. Derefter prioriterede 
deltagerne de emner, som de ønskede at koncentrere sig om og uddybe 
med henblik på at udarbejde specifikke anbefalinger til EU-institutionerne om 
at følge op på dem. Drøftelserne og det kollektive arbejde foregik i to 
forskellige formater: 

 I undergrupper bestående af 12-14 borgere. Der blev i hver 
undergruppe talt fire - fem forskellige sprog, idet de enkelte borgere 
havde mulighed for at udtrykke sig på deres eget sprog. Arbejdet i 
undergrupperne blev ledet af professionelle ordstyrere udvalgt af 
konsortiet af eksterne tjenesteudbydere. 

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

De prioriterede emner, der var resultatet af drøftelserne, blev tilrettelagt i 
såkaldte "arbejdsområder" (dvs. hovedtematikker) og "underområder" og 
tjente som grundlag for anden møderunde. Deltagerne modtog således 
grundlæggende oplysninger om emnerne, det relevante input, herunder 
analyse- og mindmap, fra den første foreløbige rapport fra den flersprogede 
digitale platform og præsentationer fra eksterne eksperter på højt niveau. 
Under de første møder udvalgte man ved lodtrækning de 20 repræsentanter 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf
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for hvert panel til konferencens plenarforsamling. 
 

 

Det første møde i panelet om "En stærkere økonomi, social retfærdighed, 
beskæftigelse/uddannelse, kultur, ungdom, sport/digital omstilling" fandt sted 
den 17.-19. september. Dette panel drøfter fremtiden for vores økonomi og 
beskæftigelse, navnlig efter pandemien, og inddrager også de dermed 
forbundne spørgsmål om social retfærdighed. Det ser også nærmere på de 
muligheder og udfordringer, der ligger i den digitale omstilling – et af de 
væsentligste fremtidsorienterede emner, der drøftes. Panelet beskæftiger 
sig også med Europas fremtid på områderne ungdom, idræt, kultur og 
uddannelse. Paneldeltagerne blev budt velkommen af medformand Guy 
Verhofstadt, medlem af Europa-Parlamentet. Det første møde blev afsluttet 
med godkendelsen af de fem arbejdsområder. "Arbejde i Europa", "En 
økonomi for fremtiden", "Et retfærdigt samfund", "Uddannelse i Europa", og 
"En etisk og sikker digital omstilling". Resultatrapporten fra mødet ligger på 
den flersprogede digitale platform. 

Det første møde i panelet om "Europæisk demokrati/værdier og rettigheder, 
retsstatsprincippet og sikkerhed" blev afholdt den 24.-26. september. 
Panelet drøfter emner vedrørende demokrati såsom valg, deltagelse uden 
for valgperioder, oplevelsen af afstand mellem borgerne og deres valgte 
repræsentanter, mediefrihed og desinformation. Panelet beskæftiger sig 
også med spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder og værdier, 
retsstatsprincippet og bekæmpelse af enhver form for forskelsbehandling. 
Samtidig beskæftiger panelet sig med EU's indre sikkerhed såsom 
beskyttelse af europæerne mod terrorhandlinger og andre forbrydelser. 
Paneldeltagerne blev budt velkommen af medformand Gašper Dovžan, 
statssekretær for EU-anliggender, på vegne af det slovenske 
rådsformandskab. Det første møde blev afsluttet med godkendelsen af de 
fem arbejdsområder: "Sikring af rettigheder og ikkeforskelsbehandling", 
"Beskyttelse af demokratiet og retsstatsprincippet", "Reform af EU", 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbEZ4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--355c6eae3947a90ce3b724952a23a95f58766e7d/Panel%201%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/
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"Opbygning af en europæisk identitet", "Styrkelse af borgernes deltagelse". 
Resultatrapporten fra mødet ligger på den flersprogede digitale platform. 

      

Panelet om "Klimaforandringer og miljø/sundhed" holdt sit første møde den 
1.-3. oktober. Det beskæftiger sig med følgerne af klimaforandringer, 
miljøspørgsmål og nye sundhedsudfordringer for Den Europæiske Union. 
Disse emner hænger også sammen med EU's mål og strategier for 
eksempelvis landbrug, transport og mobilitet, energi og omstilling til 
nulemissionssamfund, forskning, sundhedssystemer, reaktioner på 
sundhedskriser, forebyggelse og sund livsstil. Det første møde afsluttedes 
med godkendelsen af de fem arbejdsområder: "Bedre måder at leve på", 
"Beskyttelse af vores miljø og sundhed", "Omlægning af vores økonomi og 
forbrug", "Hen imod et bæredygtigt samfund" og "Omsorg for alle". 
Resultatrapporten fra mødet ligger på den flersprogede digitale platform. 

Det fjerde panel, der beskæftiger sig med "EU i verden/migration", mødtes 
for første gang den 15.-17. oktober og drøftede navnlig EU's globale rolle, 
herunder mål og strategier for EU's sikkerhed, forsvar, handelspolitik, 
humanitære bistand og udviklingssamarbejde, udenrigspolitik og EU's 
naboskabspolitik og udvidelse, samt hvordan EU bør håndtere migration. 
Borgerne blev budt velkommen af medformand Dubravka Šuica, 
næstformand for Kommissionen med ansvar for demokrati og demografi. 
Det første møde afsluttedes med godkendelsen af de fem arbejdsområder: 
"Selvforsyning og stabilitet", "EU som international partner", "Et stærkt EU i 
en fredelig verden", "Migration fra et menneskeligt perspektiv" og "Ansvar og 
solidaritet i hele EU". Resultatrapporten fra mødet ligger på den flersprogede 
digitale platform. 

C. Det Europæiske Ungdomsarrangement 
(8.-9. oktober) 

Det Europæiske Ungdomsarrangement (EYE2021) fandt sted den 8.-9. 
oktober og samlede 10.000 unge mennesker online og i Europa-Parlamentet 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a47046c87e9136e1cdfba52c8a3e9713e2804575/Panel%202%20session%201%20Report__FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBajQ5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6b0e1a23653b2295dafdb73a356d95ffdad7c0e0/Panel%203%20session%201%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcVZHIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9b49d1a172c2fe0d8e6ff29ae0c38dd0142573e1/Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf
http://www.eye2021.eu/
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i Strasbourg for at udforme og dele deres idéer til Europas fremtid. EYE er 
en enestående mulighed for 16-30-årige til at interagere personligt og online, 
inspirere hinanden og udveksle synspunkter med eksperter, aktivister, 
influencere og beslutningstagere i selve hjertet af det europæiske demokrati. 

Fra maj 2021 blev der i samarbejde med paneuropæiske 
ungdomsorganisationer online indsamlet mere end 2.000 forslag fra unge 
borgere i hele Den Europæiske Union. Derudover blev der afholdt flere 
møder med fokus på konferencen om Europas fremtid, både online forud for 
arrangementet og under EYE i Strasbourg. 

Efter arrangementet blev de 20 mest fremtrædende idéer blandt deltagerne, 
to for hvert konferenceemne, nedfældet i en Youth Ideas-rapport til 
konferencen om Europas fremtid, som foreligger på 23 sprog. Rapporten fra 
arrangementet blev fremlagt på konferencens plenarforsamling den 23. 
oktober af unge deltagere fra EU-borgerpanelerne, som også deltog i 
EYE2021. Alle de indsamlede idéer kan findes på search.youthideas.eu. 

D. Konferencens anden plenarforsamling 
(22.-23. oktober) 

Konferencens anden plenarforsamling fandt sted den 22. og 23. oktober 
2021. Over 400 medlemmer af konferencens plenarforsamling deltog enten 
fysisk eller online. 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/804unmxb2o7rkj40ek718p8wtv3v?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222021_EYE_Report%20Booklet_A5_DA-interactive.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272021_EYE_Report%2520Booklet_A5_DA-interactive.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T155526Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d463ed4ec5a575b52e99066485f6f017ee65f6a6627fdf44b536960ae492f961
https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/804unmxb2o7rkj40ek718p8wtv3v?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%222021_EYE_Report%20Booklet_A5_DA-interactive.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%272021_EYE_Report%2520Booklet_A5_DA-interactive.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20220209%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20220209T155526Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=d463ed4ec5a575b52e99066485f6f017ee65f6a6627fdf44b536960ae492f961
http://search.youthideas.eu/
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Guy Verhofstadt bød på vegne af medformændene medlemmerne af 
konferencen velkommen til den anden plenarforsamling og bemærkede, at 
der ikke var nogen indsigelser til dagsordenen. Han rettede en særlig 
velkomst til de 80 borgere, som repræsenterede de fire EU-borgerpaneler, 
og som deltog i konferencens plenarforsamling for første gang, og 
bemærkede med tilfredshed, at plenarforsamlingen nu var fuldstændig med 
hensyn til dens sammensætning. Medformand Dubravka Šuica bød også 
repræsentanterne for panelerne velkommen og understregede, at 
konferencen skal være borgerfokuseret. Hun rettede en særlig velkomst til 
repræsentanterne fra Vestbalkan. Medformand Gašper Dovžan 
understregede, at konferencen har karakter af et borgerdrevet projekt, og at 
den anden plenarforsamling ville handle om at indsamle og drøfte feedback 
fra EU-borgerpanelerne, de nationale paneler og arrangementer, Det 
Europæiske Ungdomsarrangement og den flersprogede digitale platform. 

Medformand Dubravka Šuica præsenterede EU-borgerpanelerne. Hun 
bemærkede, at hun med egne øjne havde set det imponerende engagement 
i arbejdet i den meget forskelligartede gruppe af borgere. De 800 deltagere i 
de fire paneler havde afholdt deres første møde og var begyndt at drøfte 
deres respektive emner. De vil fortsætte deres drøftelser i de kommende 
måneder og fremlægge deres anbefalinger for plenarforsamlingen.  Hun gav 
derefter ordet til to repræsentanter for hver af de fire EU-borgerpaneler. 
Repræsentanterne understregede i deres indlæg, at panelerne havde 
fokuseret på at udarbejde en vision for fremtiden inden for deres respektive 
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emner og fastlagt arbejdsområder1 og de dertilhørende underemner, som vil 
blive drøftet mere indgående på deres næste møder. 

Efterfølgende blev der åbnet for debat. Der blev drøftet flere emner, hvor 
talerne bl.a.: 

 udtrykte tilfredshed med feedbacken fra borgerpanelernes første 
møder og understregede, at der allerede var blevet udpeget meget 
relevante emner, og at det var vigtigt at lytte til borgernes idéer og 
sætte dem i centrum for konferencen 

 understregede, at arbejdet med konferencen bør give konkrete 
resultater 

 opfordrede til en effektiv og struktureret opfølgning på de endelige 
resultater 

 understregede, at EU-institutionerne og medlemsstaterne spiller en 
vigtig rolle i at sikre, at resultaterne af konferencen gennemføres 

 bemærkede den vigtige rolle, som de lokale og regionale myndigheder 
spiller i hele processen 

 anså borgerpanelerne som en innovativ form for deltagelsesdemokrati, 
der kan fortsætte som en mere permanent, struktureret form for 
borgerinddragelse i fremtiden. 

 

Nogle paneldeltagere understregede behovet for at høre og inddrage 
borgere fra alle samfundslag og for, at konferencen er mangfoldig og 

                                                
1. Læs mere om panelernes arbejdsområder og underemner samt rapporterne om deres 
arbejde på: Europæiske borgerpaneler – Konferencen om Europas fremtid. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels


AKTIVITETSRAPPORT | KONFERENCEN OM EUROPAS FREMTID | 12 

inkluderende. Andre mente, at der er behov for mere tid på plenarmøderne 
til at drøfte de mange emner, som panelerne og den flersprogede digitale 
platform har udpeget. 

Nogle talere mente, at konferencen burde have mere fokus på 
politikrelaterede spørgsmål og mindre på spørgsmål om institutionelle 
reformer og kompetence, mens andre understregede behovet for, at EU 
evner at skabe resultater på de ønskede politikområder. 

Med hensyn de emner og arbejdsområder, som de otte repræsentanter for 
borgerpanelerne fremlagde, kom medlemmerne ind på en bred vifte af 
spørgsmål, herunder: 

 Støtte til opbygning af bedre og stærkere økonomier, samtidig med at 
der sikres social samhørighed og retfærdighed, herunder adgang til 
sundhedstjenester, uddannelse, mindsteindkomst og boliger til alle 

 En indsats for bekæmpelse af klimaforandringerne med en retfærdig 
omstilling 

 En retfærdig og fælles tilgang til migration 
 Håndtering af udfordringerne forbundet med de demografiske 

forandringer  
 Udvikling af digital teknologi og beskyttelse af digitale rettigheder (et 

sikkert og gennemsigtigt digitalt samfund) 
 Behovet for strategisk uafhængighed 
 En fælles stemme på det udenrigspolitiske område. 

En række medlemmer nævnte desuden: 

 Respekt for retsstatsprincippet og mediefriheden som centrale EU-
principper 

 Behovet for at respektere alle medlemsstaters forfatningsmæssige 
identitet 

 Betydningen af fælles værdier og grundlæggende rettigheder 
 Behovet for at videreudvikle det deltagelsesbaserede demokrati, 

direkte deltagelse og gennemsigtighed i EU's beslutningsprocesser. 

Medformand Gašper Dovžan opfordrede repræsentanterne for de nationale 
paneler og arrangementer til at præsentere deres arbejde. I deres indlæg 
gav repræsentanterne et overblik over deres igangværende og planlagte 
aktiviteter på forskellige niveauer og med en række forskellige aktører. 
Nogle havde fundet mulige emner til videre drøftelse, som de fortalte 
nærmere om. 

Mange talere gjorde opmærksomhed på betydningen af deltagelse blandt 
unge og fremhævede arrangementer, som inddrager unge og studerende. 
De understregede en række udfordringer for unge og præsenterede nogle af 
resultaterne af disse arrangementer. 
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En række repræsentanter fremhævede også civilsamfundets betydning med 
hensyn til at tilrettelægge mange af de arrangementer, der finder sted på 
nationalt, regionalt og lokalt plan, men også med hensyn til at sikre, at 
konferencen når ud til borgere i alle dele af EU, herunder marginaliserede 
grupper. 

En række repræsentanter for nationale paneler og arrangementer fandt det 
bekymrende, at færre deltog i debatten under dette punkt på dagsordenen, 
og understregede, at det er afgørende, at alle medlemmer af 
plenarforsamlingen lytter til borgerne og følger effektivt op på deres 
anbefalinger. 

Medformand Guy Verhofstadt åbnede mødet igen om eftermiddagen og gav 
ordet til tre deltagere i Det Europæiske Ungdomsarrangement, som også 
er medlemmer af EU-borgerpanelerne. De gav medlemmerne et overblik 
over de 20 bedste idéer, der var blevet udvalgt af de unge deltagere i Det 
Europæiske Ungdomsarrangement, og som kan findes i "Youth Ideas-
rapporten". De understregede, at unge mennesker har en konkret vision for 
et fælles Europa. Medformand Guy Verhofstadt bemærkede, at forslagene 
er meget ambitiøse, og at nogle af dem vil kræve omfattende reformer. Han 
foreslog at drøfte dem sammen med de foreløbige rapporter fra den 
flersprogede digitale platform. 

Medformand Guy Verhofstadt indledte derefter debatten om 
den flersprogede digitale platform ved at fremhæve nogle af de vigtigste 
statistikker. Han bemærkede, at deltagelsen er vokset, men at der stadig er 
behov for en større deltagelse. Medformanden fremhævede de idéer, der 
havde fået størst opbakning og flest kommentarer under de forskellige 
emner på platformen, og som var offentliggjort i den anden foreløbige 
rapport, og han konkluderede, at borgerne er kritiske, men også meget 
konstruktive, og at de ønsker at forbedre EU. 

I den efterfølgende debat understregede en række talere platformens 
enestående og innovative karakter, idet den giver borgerne en stemme og et 
sted at lufte deres holdninger på alle officielle EU-sprog. De bemærkede, at 
platformen allerede havde fået et betydeligt antal bidrag og havde haft 
mange besøgende. Det blev bemærket, at selv om der i begyndelsen var 
betænkeligheder med hensyn til censur, havde man kun været nødt til at 
blokere få brugere. Andre mente, at antallet af deltagere burde være højere, 
og at der endnu ikke er et tilstrækkeligt kendskab til platformen, og at den 
ikke når ud til nok borgere (især ikke unge og kvinder). De mente, at der skal 
gøres mere for at fremme platformen. Mange opfordrede til, at platformen 
gøres mere tilgængelig og brugervenlig for alle, herunder personer med 
handicap. Nogle foreslog at bevare platformen efter konferencen, eventuelt 
inden for rammerne af en mere struktureret borgerinddragelse i fremtiden. 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211011RES14633/20211011RES14633.pdf
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=da
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=da
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Det blev understreget, at mange af idéerne fra platformen allerede havde 
fundet vej ind i debatterne i panelerne, og i den efterfølgende debat henviste 
mange af indlæggene direkte til idéer fra platformen. Talerne opstillede en 
bred vifte af prioriteter inden for følgende politikområder: digital omstilling, 
økonomi og konkurrenceevne, regionernes rolle, finansielle tjenesteydelser, 
social retfærdighed, sundhed, retsstaten, demokrati, borgerinddragelse, 
miljø og klima, migration, energi, grundlæggende rettigheder, værdier, 
udenrigspolitik, fælles forsvar, sikkerhed, uddannelse og kultur. 

Nogle kommenterede processen og den måde, selve konferencen fungerer 
på. Der blev ved flere lejligheder gjort opmærksom på behovet for at følge 
konkret op på resultaterne af konferencen og på betydningen af at inddrage 
partnerne på Vestbalkan. En række deltagere efterlyste flere muligheder for 
borgerne til at gå i dialog med andre medlemmer af plenarforsamlingen, 
navnlig de folkevalgte repræsentanter. Medformand Guy Verhofstadt 
noterede sig bekymringerne vedrørende inddragelsen af borgerne, og 
understregede, at de efterfølgende plenarforsamlinger vil have et andet 
format, da de vil have fokus på EU-borgerpanelernes resultater, og dermed 
sætte borgernes bidrag i centrum. 

De tre medformænd takkede alle for deres deltagelse og bidrag og 
afsluttede konferencens anden plenarforsamling. 

Fredag den 22. oktober havde de ni plenararbejdsgrupper, som består af 
omkring 50 medlemmer af plenarforsamlingen, og som dækker alle emner 
inden for platformen/EU-borgerpanelerne, afholdt deres første møder. 
Repræsentanter for Europa-Parlamentet, Kommissionen, Rådet og de 
nationale parlamenter er hver formand for to arbejdsgrupper, og formanden 
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for Det Europæiske Ungdomsforum er formand for én arbejdsgruppe. På det 
første møde indledte arbejdsgrupperne deres drøftelser om de første indtryk 
fra de forskellige nationale paneler og EU-borgerpaneler samt bidragene fra 
den flersprogede digitale platform vedrørende deres respektive emner. 

E. Bestyrelsen 

Bestyrelsen for konferencen om Europas fremtid mødtes to gange i perioden 
juli-oktober 2021, hhv. den 19. juli og den 20. september. På den 
flersprogede digitale platform findes der for hvert møde en detaljeret rapport 
på alle sprog under menupunktet Bestyrelsen. 

 

På sit møde den 19. juli godkendte bestyrelsen ændringen af artikel 16 i 
konferencens forretningsorden vedrørende øget repræsentation af lokale og 
regionale myndigheder og arbejdsmarkedsparterne på konferencens 
plenarforsamling. Desuden blev bestyrelsen orienteret om de ajourførte 
praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af EU-borgerpaneler, navnlig 
med hensyn til panelernes rækkefølge og placering og metoden til 
fastlæggelse af emner, om status for forberedelserne for konferencens 
plenararbejdsgrupper og om den fælles kommunikationsplan for 
konferencen om Europas fremtid. 

På mødet den 20. september blev bestyrelsen orienteret om 
EU-borgerpanelerne, navnlig om de positive erfaringer fra panel 1's første 
møde, og en debat fandt sted. Bestyrelsen blev også orienteret om den 
flersprogede digitale platform, herunder foreløbige rapporter og 
platformsmoderering, og en debat fandt sted. Endvidere godkendte den 

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=da
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dagsordenen for konferencens plenarforsamling den 22.-23. oktober, hvor 
emnerne er fordelt på formiddags- og eftermiddagsmøderne, og en debat 
om konferencens konstituerende plenarforsamling fandt sted. Endelig blev 
bestyrelsen orienteret om status for forberedelserne til konferencens 
plenararbejdsgrupper og drøftede de udestående spørgsmål. 

F. Andre aktiviteter 

Kommunikation om konferencen om Europas fremtid er et fælles ansvar for 
EU-institutionerne – Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen – og 
medlemsstaterne. Fremme af konferencen handler primært om at fremme 
den flersprogede digitale platform, som er konferencens centrale 
knudepunkt. EU-institutionerne har fortsat deres koordinerede bestræbelser 
på at informere bredt om konferencen om Europas fremtid og dens 
forskellige elementer og arrangementer. Dette har de gjort via målrettede 
kampagner på de sociale medier, herunder betalte reklamer, tilrettelæggelse 
og deltagelse i outreach-aktiviteter (der er flere hundrede, og der vil komme 
mange flere) og også ved at støtte kvalitetsdækning i traditionelle medier. 

Siden september 2021 er der blevet iværksat omfattende 
kommunikationstiltag for at fremme og informere om EU-borgerpanelerne. 
Disse omfatter bl.a.: 

 presseinformation og -pakker til medierne (pressemeddelelser, 
vejledning til medierne, baggrundsdokumenter, webstreaming osv.) 

 opfordring til journalister til at følge de første møder i Strasbourg (i alt 
over 100 deltagere) 

 fire tekniske briefinger for medierne (tre i Strasbourg og en i Bruxelles) 
 mulighed for, at borgere, der deltager i panelerne, kan blive 

"ambassadører" for konferencen og aktivt engagere sig gennem både 
traditionelle og sociale medier 

 en række videoudtalelser fra borgere, der kan anvendes til 
kommunikationsformål. 

https://futureu.europa.eu/?locale=da
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Som følge heraf har der allerede været en omfattende dækning i hele EU og 
på de sociale medier. Mange af paneldeltagerne har fortalt om deres egne 
personlige historier og tanker om Europas fremtid. 
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Det Europæiske Regionsudvalg har løbende afholdt kommunikations- og 
outreach-aktiviteter, bl.a. mere end 120 på lokalt plan, herunder 
grænseoverskridende og tværnationale borgerpaneler og adskillige 
arrangementer på højt plan. Dette års udgave af den europæiske uge for 
regioner og byer, EU’s flagskibsarrangement for regionale og lokale 
interessenter med 17.600 deltagere, bidrog også til den demokratiske debat 
på konferencen. 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har også taget skridt til at 
sikre, at udvalgets medlemmer og de personer, det repræsenterer, kan 
deltage fuldt ud i den første direkte paneuropæiske debat blandt borgerne 
om de fremtidige udfordringer og prioriteter for EU. En række lokale 
arrangementer er blevet fremmet, bl.a. nationale høringer og arrangementer 
tilrettelagt på centralt plan af EØSU's grupper eller sektioner samt 
informations- og uddannelseskurser for de relevante interessenter, herunder 
arbejdsmarkedets parter og det organiserede civilsamfund, med henblik på 
at opmuntre dem til at fremsætte bidrag og redegøre for de forskellige måder 
at deltage på. 

Alle underskrivere af den europæiske Borgmesterpagt er også blevet 
opfordret til aktivt at engagere sig og sprede budskabet blandt deres 
borgere. Flere arrangementer under den igangværende kampagne om den 
fornyede ambition om et mere retfærdigt og klimaneutralt Europa er blevet 
knyttet til konferencen om Europas fremtid. Civilsamfundskonventet om 
Europas fremtid og andre civilsamfundsorganisationer og platforme på EU-
plan og på nationalt og regionalt plan har støttet de fælles bestræbelser og 
de fælles mål. 

 

  

http://cor.europa.eu/da
https://cor.europa.eu/da/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Arrangementer
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/da
https://www.eesc.europa.eu/da/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.eesc.europa.eu/da/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.borgmesterpagten.eu/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Ifølge den fælles erklæring er konferencen et fælles anliggende for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der fungerer som ligeværdige 
partnere sammen med Den Europæiske Unions medlemsstater. 
Medlemsstaterne bidrager til konferencen gennem yderligere arrangementer 
i overensstemmelse med deres egne nationale forudsætninger. 

Aktiviteterne i medlemsstaterne er i gang og omfatter en række 
arrangementer og initiativer på nationalt, regionalt, lokalt og i nogle tilfælde 
tværnationalt plan, som når ud til mange tusinde deltagere.  Hovedformålet 
med disse arrangementer og initiativer er at lytte til borgerne og i videst 
muligt omfang inddrage dem i debatterne om Den Europæiske Union. 
Inklusivitet og kontakt til borgerne er også en prioritet for disse 
arrangementer og initiativer, hvor der gøres en indsats for at inddrage dem, 
der normalt ikke er aktive eller engageret i EU-spørgsmål. 

Med henblik på at nå ud til så mange borgere som muligt er der iværksat 
forskellige kampagner og initiativer for at øge bevidstheden om konferencen 
og dens digitale platform i medlemsstaterne og for at tilskynde borgerne til at 
deltage. Flere medlemsstater har også oprettet særlige websteder for 
konferencen for at skabe et centralt informationssted på nationalt plan. 

Forskellige typer arrangementer har fundet sted eller er ved at blive 
tilrettelagt med en blanding af centraliserede og decentraliserede tilgange, 
bl.a. forskellige former for støtte til bottom-up-initiativer. 

Aktiviteter og arrangementer i medlemsstaterne har været eller er ved at 
blive tilrettelagt af forskellige institutioner og interessenter, herunder 
nationale, regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsorganisationer, 
arbejdsmarkedets parter, foreninger og borgere. I nogle tilfælde deltager 
NGO'er, kulturinstitutioner, tænketanke, universiteter og forskningsinstitutter 
også aktivt i tilrettelæggelsen af arrangementer vedrørende konferencen. 
Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne og Europa-
Parlamentets forbindelseskontorer er tæt knyttet til tilrettelæggelsen af 
mange konferenceaktiviteter og -arrangementer. 

Nogle af de aktiviteter, der afholdes som led i konferencen, omfatter 
onlinehøringer, debatter, en række drøftelser, workshopper, seminarer, 
meningsmålinger og fokusgrupper. 

Under mange af disse aktiviteter og arrangementer lægges der særlig vægt 
på inddragelse af den yngre generation, f.eks. gennem aktiviteter tilrettelagt 
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med studerende eller elever i tæt samarbejde med skoler, 
uddannelsesinstitutioner og universiteter. 

Arrangementerne skal registreres på den digitale platform, og arrangørerne 
opfordres til at uploade arrangementsrapporter, så deres resultater – 
ligesom alle andre input på platformen – kan indgå i konferenceforløbet via 
platformsrapporter. 

Desuden er flere medlemsstater i færd med at organisere nationale 
borgerpaneler, hvor borgere, der er repræsentative for den brede befolkning, 
drøfter deres prioriteter for Europas fremtid. Som fastsat i den fælles 
erklæring vil man på konferencens plenarforsamling drøfte anbefalingerne 
fra de nationale borgerpaneler og EU-borgerpanelerne grupperet efter 
emner uden et forudbestemt resultat og uden at begrænse drøftelserne til de 
foruddefinerede politikområder. 

For at bistå medlemsstater, der ønsker at organisere nationale 
borgerpaneler, blev der den 26. maj 2021 udsendt en vejledning med en 

række principper for god debatførelse2. 

 

  

                                                
2. Kan findes på den flersprogede digitale platform: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=da
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides
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EU-borgerpanelerne afholder deres tredje møde og fremsætter anbefalinger. 
Bidragene til og drøftelserne om den flersprogede digitale platform 
fortsætter, og en endelig rapport vil blive udarbejdet i begyndelsen af 2022. 
Konferencens næste plenarforsamling finder sted den 21.-22. januar 2022, 
hvor man vil begynde at debattere og drøfte anbefalingerne fra de nationale 
borgerpaneler og EU-borgerpanelerne. 

Yderligere oplysninger om konferencen: https://futureu.europa.eu/. 
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