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Nedan återfinns den uppsättning rekommendationer som lades fram av de femtio personer som var med i den medborgarpanel som 
organiserades under överinseende av vice premiärminister, utrikesminister och Europaminister Sophie Wilmès. Rekommendationerna utgör 
Belgiens federala regerings bidrag till konferensen om Europas framtid. Ämnet för panelen var ”Hur kan man göra medborgarna mer delaktiga i 
den europeiska demokratin?”. Även om konferensen givetvis handlar om mer än bara EU-frågor förklarar panelens ämne varför så många 
uttryckliga hänvisningar görs till EU och dess institutioner. När så är lämpligt nämns Europa i allmänhet. 

För att spegla medborgarnas samlade bidrag innehåller denna rapport alla rekommendationer, även de som inte fick enkel majoritet under den 
avslutande omröstningen om alla rekommendationer. De är lätta att hitta tack vare att procentsatsen är röd och i fetstil. Dessutom motsäger 
vissa rekommendationer varandra, och även under de avslutande diskussionerna var deltagarna osäkra på dem. Dessa rekommendationer går 
att känna igen på att de är kursiverade. För en rekommendation var oenigheten så stor att omröstningen slutade lika. Det visas med orange 
färg och fetstil. Medborgarna håller med om att åsikterna om dessa rekommendationer var delade. De föreslår därför att de organ som tillhör 
konferensen om Europas framtid liksom EU:s institutioner ska vara uppmärksamma när de genomför dessa rekommendationer, eftersom 
omröstningsresultaten visar på en viss splittring. 
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1. Kommunikation 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent)  

1. Kommunikationen om EU är 
otillräcklig. 

1.1 Vi föreslår att lektioner om Europeiska unionen integreras i skolans 
undervisningsplan från den tredje delen av låg- och mellanstadiet. Målet är att nå ut till 
alla medborgare och att förbättra kunskaperna om Europeiska unionen. 

88,4 %  

1.2 Europeiska unionen, och särskilt kommissionen, bör tillhandahålla 
utbildningsmaterial om hur Europa fungerar till medlemsländernas 
utbildningsministerier. Förutom att förklara institutionernas funktion, sammansättning 
och befogenheter bör utbildningen också innehålla en kort översikt över den europeiska 
integrationens historia. Särskilt bör man vinnlägga sig om att använda tydligt, 
lättförståeligt och tillgängligt språk, samt använda utbildningsverktyg som 
dokumentärer, klipp eller skol-TV-program på samtliga 24 språk. 

95,0 %  
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2. Det europeiska projektet är 
fortfarande främmande för 
medborgarna. 

2.1 Vi föreslår att EU-institutionerna ser till att de i sin kommunikation bättre förklarar 
vad som omfattas och inte omfattas av EU:s befogenheter. 97,6 %  

2.2 Europeiska unionen bör använda välbekanta exempel från medborgarnas vardag i sin 
kommunikation. Dessa förklaringar bör spridas inom medlemsländerna genom avtal 
mellan EU-institutionerna och nationella offentliga tv-kanaler, så att de når en bred 
publik. 

80,5 %  

2.3 Dessutom bör medborgare i alla medlemsländer regelbundet informeras om 
Europeiska unionens roll i övriga medlemsländer, till exempel genom videoklipp. 
Fördelarna och nackdelarna med Europa skulle därmed bättre kunna sättas i perspektiv i 
debatterna om Europas framtid. 

85,7 %  

2.4 För att stärka den europeiska identiteten föreslår vi att det regelbundet sprids 
information om hur européernas liv skulle se ut utan EU och vad EU rent konkret har 
åstadkommit. 

92,7 %  

2.5 Vi föreslår också att Europadagen (den 9 maj) ska göras till helgdag för alla EU-
medborgare. 81,4 %  

2.6 Vi rekommenderar att EU-institutionerna ägnar ännu större uppmärksamhet åt 
förenkling, begriplighet och tillgänglighet när det gäller information om prioriterade 
ämnen som behandlas på EU-nivå. 

97,6 %  

2.7 Vi rekommenderar att EU tillhandahåller en resultattavla som visar de resurser som 
EU anslår per land och prioriterat ämne. All denna information bör finnas tillgänglig på 
EU:s webbplatser. 

93,0 %  

2.8 Vi rekommenderar att EU tydligt presenterar det pågående lagstiftningsarbetet. All 
denna information bör finnas tillgänglig på EU:s webbplatser. 90,7 %  
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2.9 Vi vill att EU-institutionerna ska bli mer tillgängliga för EU:s medborgare. Det bör bli 
lättare för dem att delta i debatter under Europaparlamentets sessioner. 79,0 %  

2.10 Vi rekommenderar att Erasmusprogrammet utvidgas till att omfatta alla studenter 
oavsett utbildningsbakgrund (även sådana inom yrkesutbildning och utbildning som 
kombineras med praktik). Alla bör kunna delta i europeiska utbyten. 

79,5 %  

2.11 Vi rekommenderar att den förvärvsarbetande befolkningen ska kunna dra nytta av 
europeiska utbytesprogram, oavsett verksamhetssektor, inbegripet lokala företag. Alla 
bör kunna delta i europeiska utbyten. 

83,7 %  

2.12 Vi rekommenderar att man inrättar kurser i EU-medborgarskap för alla EU-
medborgare. 83,7 %  
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3. EU-lagstiftningen tillämpas inte 
på samma sätt i de olika 
medlemsländerna. 

3.1 Vi rekommenderar att Europeiska unionen oftare använder sig av lagstiftning som är 
direkt tillämplig i medlemsländerna. Det skulle minska de nationella skillnaderna när det 
gäller genomförandet av EU-lagstiftningen; dessa skillnader undergräver det europeiska 
projektet. På så sätt kommer EU att bättre kunna skydda och främja integriteten i 
framgångar som den inre marknaden, euron och Schengenområdet. 

81,4 %  

4. Den europeiska demokratin 
hotas. 

4.1 Vi rekommenderar att EU i sin information om den europeiska demokratin ständigt 
och otvetydigt påminner om vad Europa betyder för européerna. 78,0 %  

4.2 EU-fördragens värden och principer, som medlemsländerna anslöt sig till vid 
anslutningen, är oåterkalleliga. Skyddet av dem måste säkerställas även i fortsättningen. 81,0 %  

4.3 Skyddet av fördragens värden och principer säkerställs av Europeiska unionens 
domstol och kan inte ifrågasättas av medlemsländerna. 81,0 %  

5. Informationen om EU är inte 
lättillgänglig och begriplig. 

5.1 Vi rekommenderar en förstärkning av faktagranskningen av EU-frågor. Denna 
information, som sprids och verifieras av institutionerna, bör vara lättillgänglig för den 
europeiska allmänheten och de nationella medierna i varje medlemsland. 

83,3 % 

 

6. Nationella medier ger ofta en 
negativ bild av EU. 

6.1 EU måste också vara mer närvarande i européernas vardag genom att kommunicera 
mer proaktivt (till exempel genom sponsring av evenemang, särskilt kulturella 
evenemang, som för samman medborgarna och gör dem stolta över att vara EU-
medborgare; framtagandet av rapporter och videoklipp skulle också göra det möjligt för 
européerna att få tillgång till kontextuell information om EU). 

85,7 %  
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7. Medborgarna vet inte vilka 
personer som företräder dem i 
Europaparlamentet. 

7.1 Vi rekommenderar parlamentsledamöterna att profilera sig bättre i sina hemländer, 
särskilt mellan valen. De måste bli mer tillgängliga. Motiveringar för hur de röstar i 
Europaparlamentet bör göras mer lättillgängliga för allmänheten på Europaparlamentets 
webbplats. 

92,7 %  

7.2 Vi rekommenderar att nationella politiska partier ser till att även yngre kandidater 
förs upp på deras listor för valet till Europaparlamentet. Ett sådant mandat bör inte ses 
som en belöning för god och lojal tjänst i den nationella politiken. 

74,4 %  

8. Kommunikationen från EU är 
för likriktad. Den tar inte hänsyn 
till mångfalden i befolkningen. 

8.1 För att EU ska nå en tillräckligt bred och varierad publik rekommenderar vi att EU tar 
hänsyn till målgruppens utbildningsnivå och eventuella funktionsnedsättningar som 
individerna i den har, genom inkluderande kommunikation, redan i utarbetandefasen. Vi 
rekommenderar också att människor och organisationer (gatuutbildare, lokalpolis, 
socialarbetare, det civila samhället) deltar i överföringen av denna information. 

73,2 %  

8.2 För att man ska nå ut till den förvärvsarbetande befolkningen rekommenderar vi att 
man investerar mer i användningen av befintliga kommunikationskanaler för att 
regelbundet tillhandahålla lämplig information om EU, till exempel genom förklarande 
program. Vi rekommenderar dessutom att man förlitar sig på ambassadörer (både 
individer och organisationer) som förespråkar EU-projektet. 

83,7 %  

8.3 För att man ska nå ut till ungdomar och studenter rekommenderar vi att 
ambassadörer används, utöver befintliga kanaler såsom utbildning och de relevanta 
ungdomsrörelserna, särskilt för att kommunicera med influerare som kan nå ungdomar 
via sociala medier. En annan rekommendation vore att organisera en tävling för hela 
Europa för att skapa en tecknad figur som kan förmedla europeiska budskap till barn. 

69,8 %  
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8.4 För pensionärer rekommenderar vi att man använder samma kanaler som de som 
föreslås för den förvärvsarbetande befolkningen. Dessutom rekommenderar vi att man 
hittar en balans mellan digital och icke-digital kommunikation (tryckta medier, radio och 
evenemang med fysisk närvaro) för att tillgodose allas behov, inklusive de personer som 
är mindre bekväma i en digital miljö samt de som är mindre rörliga i samhället. 

85,7 %  

8.5 Vi rekommenderar att EU genom de integrationskurser som redan finns i många 
medlemsländer åtar sig att inkludera ”nya européer” (personer som genom något 
förfarande för laglig invandring bor i EU) och göra dem medvetna om de andra 
traditionella kanaler genom vilka EU kommunicerar. Slutligen rekommenderar vi också 
att lokala sammanslutningar ges en roll i det här arbetet. 

76,7 %  

8.6 Vi rekommenderar dessutom att EU syns på gatorna med inkluderande 
kommunikation. Till exempel kan (digitala) skyltar användas, samt traditionella och nya 
kommunikationsmedel, som QR-koder. 

62,8 %  

8.7 Andra rekommendationer skulle vara att göra EU synligare (genom kortfilmer eller 
infografik), skapa en europeisk idrottsrörelse för att skapa en samhörighetskänsla och 
göra Europahymnen mer känd. 

68,2 %  
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2. Desinformation 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent)  

1. Risken för desinformation ökar 
alltmer i medierna. 

1.1 Vi rekommenderar en översyn av mediefinansieringsmodellen, inklusive obligatoriskt 
offentliggörande av inkomstkällor på ett tydligt och lättillgängligt sätt. 
Mediefinansieringsmodellen gör så att medierna sensationaliserar information, tar den 
ur sitt sammanhang och förvandlar den till desinformation. 

73,8 %  

1.2 Vi rekommenderar att medieföretag ska vara skyldiga att ange sina källor och 
tillhandahålla länkar så att de kan verifieras. Annars bör uppgifterna märkas som 
overifierade. 

90,2 %  

1.3 Vi rekommenderar att den europeiska tillsynsmyndighet som ansvarar för kampen 
mot desinformation (se punkt 2) också ska ansvara för ackreditering av faktagranskande 
organisationer. 

85,4 %  

1.4 Vi rekommenderar att det inrättas en oberoende myndighet i varje medlemsland för 
att övervaka mediernas neutralitet. Denna myndighet bör finansieras och ses över av 
Europeiska unionen. 

75,6 %  

1.5 Vi rekommenderar att man sprider adresserna till EU:s officiella webbplatser, så att 
medborgarna kan vara säkra på informationens ursprung. 90,2 %  
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2. Många medborgare tvivlar på 
mediernas neutralitet. 

2.1 Vi rekommenderar att det inrättas en europeisk tillsynsmyndighet med ansvar för att 
bekämpa desinformation. Myndighetens uppdrag skulle vara att fastställa kriterierna för 
en ”neutralitetsmärkning” och om nödvändigt inrätta ett system med påföljder eller 
incitament kopplade till efterlevnad av neutralitetsstandarderna. Anslutning till en etisk 
stadga vore också en möjlighet. Märkningen skulle beviljas av den oberoende nationella 
myndigheten och ta hänsyn till de åtgärder som medierna vidtar för att bekämpa 
desinformation. 

87,5 %  

2.2 Vi rekommenderar att det inrättas en europeisk jourlinje som gör det möjligt för 
människor att rapportera all desinformation om EU:s politiska och ekonomiska 
befogenheter. 

82,1 %  

3. Människor är inte medvetna 
om riskerna med desinformation 
som de utsätts för.  

3.1 Vi rekommenderar att plattformarna ska tvingas publicera tydlig och begriplig 
information om de desinformationsrisker som deras användare utsätts för. Denna 
information bör meddelas automatiskt när ett konto öppnas. 

85,7 %  

3.2 Vi rekommenderar obligatorisk utbildning i mediekunnighet, från en tidig ålder och 
anpassad till utbildningssystemets olika nivåer. 74,4 %  

3.3 Vi rekommenderar att Europeiska Unionen inleder upprepade kampanjer mot 
desinformation. Dessa kampanjer kan identifieras med hjälp av en logotyp eller en 
maskot. EU kan tvinga sociala nätverk att sprida dem genom att sända ut reklam. 

87,5 %  
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4. Medlen för att bekämpa 
desinformation är otillräckliga. 

4.1 Vi rekommenderar att tydlig och lättbegriplig information publiceras om de 
algoritmer som organiserar de budskap som användarna av sociala medieplattformar tar 
emot. 

83,3 %  

4.2 Vi rekommenderar att användarna ges möjlighet att på ett enkelt sätt avaktivera 
algoritmer som förstärker beteendemönster. Skyldigheten att ge användarna tillgång till 
andra källor som presenterar andra åsikter inom samma ämne skulle också kunna 
övervägas. 

80,0 %  

4.3 Vi rekommenderar att Europeiska Unionen stöder inrättandet av en social 
medieplattform som uppfyller EU:s egna neutralitetsstandarder och bekämpar 
desinformation. Alternativt skulle nya funktioner kunna läggas till i den flerspråkiga 
digitala plattform som skapats för att stödja konferensen om Europas framtid. 

56,4 %  
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3. Medborgarpaneler 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent)  

1. Svårigheten att säkerställa att 
en medborgarpanel är 
representativ. I slutändan är det 
bara en liten del av befolkningen 
som medverkar. 

1.1 Vi rekommenderar att vi följer det senaste vetenskapliga arbetet om 
samtalsdemokrati när det gäller urval, utformning och vetenskaplig validering av 
urvalsmetoden för att säkerställa bästa möjliga representativitet. 

89,7 %  

1.2 Vi rekommenderar att det ska finnas tillräckligt många människor runt bordet för att 
ge en mångfald av åsikter och profiler, inbegripet – men inte begränsat till – personer 
som är direkt berörda av ämnet. 

90,2 %  

1.3 Vi rekommenderar att man lägger till kriteriet föräldraskap (dvs. om personen har 
barn eller inte) utöver de statliga urvalskriterierna, såsom kön, ålder, bosättningsort eller 
utbildningsnivå. 

33,3 %  

1.4 Vi rekommenderar att man fastställer kvoter per geografiskt område, dvs. att en 
europeisk medborgarpanel måste bestå av x personer per europeiskt geografiskt område 
(fastställs senare) för att panelen verkligen ska kunna ses som europeisk och 
överläggningarna som legitima. 

73,2 %  

1.5 Vi rekommenderar att befolkningsregister (eller motsvarande beroende på land) 
används som huvudsaklig databas för det slumpmässiga urvalet för att alla ska få samma 
möjlighet att väljas ut och för att allmänheten ska börja intressera sig för ett visst ämne. 

70,0 %  

1.6 Vi rekommenderar att deltagarna får ersättning som ett erkännande av deras 
insatser och för att locka människor som inte skulle delta om de inte fick ersättning. 87,5 %  
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1.7 Vi rekommenderar att deltagarna får förhandsinformation av experter – på ett 
kortfattat sätt utan för mycket eller för komplicerad information – så att även de som 
saknar tidigare kunskap ska känna sig välkomna att delta i diskussionerna. 

82,9 %  

1.7.2. Vi rekommenderar att medborgarpanelens tema meddelas i förväg så att 
deltagarna vet vilket ämne de kommer att diskutera. 78,6 %  

1.8 Vi rekommenderar att medborgarna inte ska vara skyldiga att delta. 97,6 %  

2. Svårigheten att organisera 
paneler på EU-nivå.  

2.1 Vi rekommenderar att de europeiska medborgarpanelernas möten hålls i 
hybridformat (både fysiska och virtuella möten). På så sätt kan även personer som inte 
kan resa delta. 

70,0 %  

2.2 Vi rekommenderar att EU delegerar anordnandet av medborgarpanelerna om EU-
frågor till den nationella nivån för att underlätta tillträde och organisation. 69,0 %  

2.3 Vi rekommenderar att ett enda ämne väljs ut för varje panel som anordnas på EU-
nivå. På så sätt kan alla deltagare diskutera samma ämne, oavsett var de kommer från i 
Europa. 

80,5 %  

3. Förhindra att 
medborgarpanelen används för 
andra ändamål än de angivna. 

3.1 Vi rekommenderar att alla medborgare ska kunna lägga fram ett diskussionsämne 
och att denna rättighet därför inte bör begränsas till politiker eller lobbyister. 82,1 %  

3.2 Vi rekommenderar att Europaparlamentet ska ha initiativrätt, dvs. att det fastställer 
vilket ämne som ska diskuteras och därefter antar de texter som behövs för att följa upp 
de rekommendationer som utarbetas under överläggningarna. 

63,4 %  
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4. Svårigheten att besluta hur 
processen ska se ut för att på 
bästa sätt representera 
medborgarna. 

4.1.1 Vi rekommenderar att man inrättar en eller flera permanenta europeiska 
medborgarpaneler som får specifika arbetsuppgifter vid sidan av Europaparlamentet. 
Panelerna förnyas regelbundet. På så sätt blir det möjligt att sammanföra medborgare 
långsiktigt och ta den tid som krävs för att sådana diskussioner ska kunna hållas. Det 
skulle därmed finnas tid för nyanserade debatter och för att skapa samförstånd. Vid 
sidan av denna permanenta panel skulle tillfälliga medborgarpaneler diskutera ämnen 
som valts ut av den permanenta panelen. Vi föreslår att man gör som Belgiens 
tyskspråkiga gemenskap. 

54,8 %  

4.1.2 Vi rekommenderar att man inrättar en eller flera icke-permanenta europeiska 
medborgarpaneler som endast möts för att diskutera ett visst ämne under en viss 
tidsperiod. 

58,5 %  

4.2 Vi avråder från att anordna europeiska medborgarpaneler för brådskande frågor, 
eftersom det behövs tillräckligt med tid för att säkerställa diskussionernas kvalitet. 63,4 %  

5. Alltför ofta får medborgare 
som deltar i initiativ för 
deltagandedemokrati, 
exempelvis medborgarpaneler, 
ingen information om 
uppföljningen av deras arbete på 
kort eller lång sikt. 

5.1 Vi rekommenderar att medborgarna informeras om (den eventuella) uppföljningen 
av de rekommendationer som gjorts efter de europeiska medborgarpanelerna. Om 
rekommendationerna inte följs upp bör de berörda EU-institutionerna motivera sitt 
beslut (t.ex. bristande befogenheter). Vi rekommenderar därför att sammanfattningar 
regelbundet utarbetas efter varje panel under hela processen. 

97,5 %  

 

6.1 Vi rekommenderar att man även anordnar medborgarpaneler med barn och 
ungdomar (t.ex. 10–16 år) så att de får lära sig om deltagande och debatt. De kan 
anordnas i skolor. 

59,5 %  
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4. Folkomröstningar 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent)  

 0.1 Vi rekommenderar att det ska vara möjligt att anordna folkomröstningar på europeisk 
nivå om EU-frågor. 73,3 %  

1. Folkomröstningskulturen 
varierar kraftigt mellan 
medlemsländerna. 

1.1. Vi rekommenderar att det beställs forskning om hur man skapar en gemensam 
folkomröstningskultur i Europa. 70,7 %  

1.2 Vi rekommenderar att en oberoende panel undersöker om det är lämpligt att hålla en 
europeisk folkomröstning i en viss fråga.  77,5 %  

2. Formuleringen av den fråga 
som ställs i en folkomröstning 
kan få negativa konsekvenser, 
liksom det faktum att svaret 
endast är ”ja” eller ”nej”, vilket 
ofta polariserar debatter och 
samhällen. Valet av ämne är 
också känsligt. 

2.1 Vi rekommenderar att det inrättas en vetenskaplig kommitté som avgör hur man ställer 
de frågor som blir föremål för en europeisk folkomröstning på ett så neutralt sätt som 
möjligt. 

87,2 %  

2.2 Vi rekommenderar att man ställer flervalsfrågor för att nyansera, och inte bara ger det 
enkla alternativet ”ja” eller ”nej”. Man kan till och med knyta villkor till både ”ja” och ”nej” 
(dvs. ”ja, om...”, ”nej, om...”). 

65,0 %  

2.3 Vi rekommenderar att blanka röster inte tas med vid beräkningen av en majoritet, 
oavsett om det rör sig om enkel eller absolut majoritet. Det måste dock ändå finnas 
tillräckligt med röster (beslutsmässigheten måste respekteras). 

75,0 %  

2.4.1 Vi rekommenderar att en fråga som ställs i en europeisk folkomröstning ska kunna gälla 
alla de frågor som omfattas av Europeiska unionens befogenheter. 87,5 %  

2.4.2 Vi rekommenderar att ämnen som kan ge upphov till konflikter mellan 
medlemsländerna utesluts. 39,0 %  
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2.5 Vi rekommenderar att man också kan ställa tekniska och svåra frågor, formulerade på ett 
tydligt sätt, eftersom människor har förmågan att skaffa sig tillräcklig information. 77,5 %  

3. Folkomröstningar är inte ett 
demokratiskt verktyg om endast 
den politiska sfären kan besluta 
att de ska anordnas. 

3.1 Vi rekommenderar att Europaparlamentet får initiativrätt att anordna europeiska 
folkomröstningar och att det sedan ska kunna genomföra resultaten (Europeiska 
kommissionen och rådet bör följa efter, utan möjlighet att blockera dem). 

67,5 %  

3.2 Vi rekommenderar att initiativet att anordna en folkomröstning också ska kunna komma 
från medborgarna själva (till exempel enligt regler som liknar de för det europeiska 
medborgarinitiativet). 

77,5 %  

3.3 Vi rekommenderar att ett neutralt organ ansvarar för det praktiska anordnandet av 
europeiska folkomröstningar. 75,0 %  

4. Huruvida en europeisk 
folkomröstning ska vara 
bindande eller inte måste 
tydligt definieras. 

4.1.1 Vi rekommenderar att resultatet av en europeisk folkomröstning endast ska vara 
bindande om vissa villkor är uppfyllda när det gäller deltagandenivån. 92,7 %  

4.1.2 Vi rekommenderar att resultatet av en folkomröstning endast ska vara bindande om en 
viss majoritet uppnås (51/49, 70/30). Dessa villkor bör avgöras före varje folkomröstning. 72,5 %  

4.2 Vi rekommenderar att resultatet av en europeisk folkomröstning ska vara bindande om 
initiativet att anordna den togs av medborgare (dessa måste ha lyckats samla in ett visst 
antal underskrifter för detta ändamål) men inte bindande om initiativet togs av en politisk 
institution. 

47,5 %  

4.3 Vi rekommenderar att resultatet av en europeisk folkomröstning endast ska vara 
bindande för vissa frågor, men inte för de frågor där konsekvenserna kan bli väldigt allvarliga. 40,0 %  

5. Allmänheten är ofta dåligt 
informerad när den blir ombedd 
att rösta i en folkomröstning. 

5.1 Vi rekommenderar att befolkningen före en europeisk folkomröstning får tydlig 
information om hur resultatet av omröstningen påverkar deras vardag genom broschyrer, på 
samma sätt som i Schweiz, och/eller genom informationsmöten. 

97,5 %  
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Samtidigt är det viktigt att 
verifiera den information som 
ges för att undvika negativ 
påverkan (både från inhemska 
och utländska källor) på 
omröstningen. 

5.2 Vi rekommenderar att en vetenskaplig kommitté inrättas för varje europeisk 
folkomröstning för att garantera att informationen är neutral. 87,2 %  

6. Även om man vid en 
folkomröstning bjuder in hela 
befolkningen att delta direkt (till 
skillnad från en 
medborgarpanel) finns det alltid 
en viss andel av den som inte 
röstar. 

6.1.1 Vi rekommenderar att det blir obligatoriskt att rösta i en europeisk folkomröstning. 43,6 %  

6.1.2 Vi rekommenderar att det blir frivilligt att rösta i en europeisk folkomröstning. 52,5 %  

6.2 För att minska antalet personer som inte röstar rekommenderar vi att elektronisk 
röstning tillåts utöver pappersröstning (eller till och med utöver andra sätt att rösta, t.ex. 
poströstning). Elektronisk röstning är särskilt intressant för personer som ska åka på 
semester, och det uppmuntrar också människor som är mindre intresserade av att rösta, 
eftersom man inte behöver ta sig till röstningslokalen. 

90,0 %  

7. Alltför ofta får medborgare 
som deltar i initiativ för 
deltagandedemokrati, 
exempelvis folkomröstningar, 
ingen återkoppling om 
uppföljningen av deras arbete 
på kort eller lång sikt. 

7.1 Vi rekommenderar att medborgarna får återkoppling om (den eventuella) uppföljningen 
av det beslut som fattas av medborgarna i en europeisk folkomröstning. 92,5 %  

 

 

5. Befintliga instrument 

5.1 Val 
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Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent) 

1. Reglerna skiljer sig åt mellan 
de olika medlemsländerna. 

1.1 Vi föreslår att det ska vara obligatoriskt att rösta i valet till Europaparlamentet, men 
att medborgarna ska ges tillräcklig information för att förstå skälen till detta. 50,0 % 

1.2 Vår rekommendation är att göra reglerna för Europaparlamentsvalet så enhetliga som 
möjligt mellan alla medlemsländer, inklusive vad gäller minimiåldern. 87,2 % 

2. Det finns inte tillräcklig 
mångfald bland 
parlamentsledamöterna när 
det gäller till exempel ålder, 
ursprung och kön. 

2.1.1 Vi föreslår att Europaparlamentet ska ha ledamöter av alla olika åldrar och 
bakgrunder. 82,1 % 

2.1.2 Vi föreslår att Europaparlamentets ledamöter avsiktligt ska ha valt en europeisk 
karriär, och inte bara gör det för att de befinner sig i slutet av sin karriär. 82,5 % 

2.1.3 Vi föreslår att man strävar efter en jämn könsfördelning, till exempel genom att ha 
könsfördelning på kandidatlistorna. EU måste fastställa dessa kriterier och respektera dem 
när listorna sammanställs med beaktande av kvoterna. Om en kandidat tackar nej till sitt 
mandat övertas det av nästa kandidat sett till antalet röster som är av samma kön. 

82,5 % 

2.1.4 Vi rekommenderar att kandidaterna på de europeiska listorna utövar sina mandat 
om de blir valda. 89,2 % 
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3. Vi röstar om 
Europaparlamentet men har 
inget att säga till om vad gäller 
kommissionens 
sammansättning. 

3.1 Vi föreslår en fördragsändring så att Europaparlamentets största partigrupp kan utse 
Europeiska kommissionens ordförande. 48,6 % 

3.2 Vi rekommenderar att Europeiska kommissionens sammansättning görs mer 
transparent, i enlighet med vissa grundläggande regler, så att sammansättningen 
återspeglar medborgarnas röst och medborgarna förstår hur urvalet har gjorts. 

88,9 % 

4. Det saknas kunskap om 
kandidaterna till valet till 
Europaparlamentet, om deras 
program och om den politiska 
grupp som de kommer att ingå 
i i Europaparlamentet. 

4.1 Vi föreslår att kandidaterna ska presentera sig själva, sina mål och sitt program på ett 
mer konkret sätt lokalt och genom olika kommunikationskanaler. 

84,2 % 
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5.2 Europeiska ombudsmannen 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent) 

1. Den icke-engelska webbplatsen innehåller på de två första 
sidorna bara information på engelska. Det orsakar problem för 
personer som inte behärskar engelska. 

1.1 Vi föreslår att man lägger upp information på alla EU-
språk på webbplatsen och att man, om de inte går att 
översätta, lägger upp nyheter på engelska på andra sidor 
på webbplatsen. 

89,2 % 

2. Ombudsmannen är inte involverad i påföljderna och den 
eventuella ersättningen till klaganden. 

2.1 Vi föreslår att ombudsmannen deltar i arbetet med att 
hitta och genomföra lösningen, påföljderna eller 
ersättningen och att den ska ha en röst i processen. 

71,1 % 

3. Tiden det tar att bli godkänd när man registrerar sig på 
webbplatsen kan vara väldigt lång. Det kan ta upp till ett dygn, 
vilket kan göra att man väljer att inte inge ett klagomål. 

3.1 Vi föreslår att man inför ett system för omedelbart 
godkännande. 47,4 % 

4. När ett klagomål inges får personen frågan om alla andra 
förfaranden har prövats. Personen känner inte till dem alla och 
kan därför inte besvara frågan. 

4.1 Vi föreslår att man inkluderar en länk till en enkel 
presentation eller förklaring av de andra förfarandena. 89,5 % 

5. Ombudsmannens webbplats är välgjord men saknar en 
tydlig europeisk ”image”, vilket väcker tvivel hos de personer 
som vill använda den (är jag på rätt plats, är webbplatsen 
trovärdig?). 

5.1 Vi föreslår att man ser över webbplatsens grafiska 
utformning och gör om den så att webbplatsen påminner 
mer om andra EU-webbplatser. Ett första tips är att sätta 
EU-flaggan högst upp på sidan. Det måste framgå redan 
vid första ”klicket” att man befinner sig på 
Ombudsmannens hemsida. 

78,4 % 
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5.3 Offentligt samråd 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent) 

1. Samrådswebbplatsen är ny, men först skickas man till en 
gammal webbplats. Man måste söka för att hitta adressen till 
den nya webbplatsen. 

1.1 Vi föreslår att den gamla webbplatsen tas bort och att 
man hänvisas till den nya direkt. 81,6 % 

2. Färdplanen (engelska) och råden 
(”medborgarredaktörens” språk) för ett samråd översätts 
inte till det språk som talas av läsaren. 

2.1 Vi rekommenderar med eftertryck att färdplanen 
översätts till läsarens språk. Om färdplanen endast finns på 
engelska hindras alla som inte kan engelska från att delta. 

81,6 % 

2.2 Vi föreslår att man sätter en flik eller ikon med 
”Automatisk översättning” på varje enskilt bidrag, vilken 
sedan länkar till ett maskinöversättningsverktyg med öppen 
källkod som Google Translate eller DeepL. 

65,8 % 

3. Man måste abonnera för att få information om 
uppföljningen av processen. 

3.1 Vi föreslår att informationen om uppföljningen av 
processen automatiskt skickas till alla som svarar, med 
möjlighet att säga upp abonnemanget. 

89,5 % 

4. Vi vet inte om antalet yttranden i en riktning påverkar 
kommissionen, eller om de ses som en enda åsikt (viktad 
eller inte). Om det finns ett stort antal yttranden i en viss 
riktning är vi rädda för att 
lobbyisters/aktivisters/storföretags tyngd kommer att 
dominera samrådet och därmed även påverka vilka åtgärder 

4.1 Vi rekommenderar att man ger tydlig information om 
ämnet på webbplatsen. 81,6 % 

4.2 Om antalet yttranden i en riktning påverkar, 
rekommenderar vi att ett system införs för att filtrera bort 
lobbyister, aktivister och storföretag så att de inte får alltför 
stor vikt. 

60,5 % 



 

21 
 

 

som genomförs av EU, och att medborgarnas och icke-
statliga organisationers åsikter inte hörsammas tillräckligt. 

4.3 Vi rekommenderar att man skapar programvara med 
artificiell intelligens som klassificerar de olika åsikterna och 
räknar de negativa eller positiva yttrandena. 

47,4 % 

4.4 Vi föreslår att man organiserar möten mellan 
medborgare och (aktivist-)organisationer: platser där 
medborgare kan uttrycka sina åsikter, i form av 
”Europahus” som kan bidra till att sprida medborgarnas 
åsikter på europeisk nivå. Dessa bör finnas på olika platser 
och på lokal nivå. 

62,2 % 

5. Åsiktsenkäten är otydlig: Det finns både en öppen fråga 
och ett frågeformulär. Vilken roll har de olika delarna? Vad 
bör man fylla i? 

5.1. Denna information bör förtydligas på webbplatsen. 
81,6 % 

6. Det finns för många befogenhetsnivåer när det gäller 
instrumenten. 

6.1 Vi föreslår att det inrättas ett center som 
vidarebefordrar förfrågningar till den lämpliga 
myndighetsnivån. 

78,9 % 
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5.4 Det europeiska medborgarinitiativet 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent) 

1. Personer utan internet är 
svårare att nå. 

1.1 Vi föreslår att lokala myndigheter eller bibliotek som är oberoende av staten deltar i 
spridningen av initiativ och insamlingen av underskrifter, både elektroniskt och på 
papper. EU bör göra en inventering av detta nätverk per land och göra den tillgänglig för 
de medborgare som inleder medborgarinitiativet. 

71,1 % 

2. Antalet länder som deltar är 
för lågt för att skapa tillräckligt 
stöd. 

2.1 Vi föreslår att det antal länder från vilka underskrifter samlas in höjs till 13, så att 
förslaget får bredare stöd. Antalet underskrifter bör stå i förhållande till antalet invånare. 64,9 % 

3. Kostnaderna och 
ansträngningarna för att samla 
in underskrifterna är 
omfattande. 

3.1 Vi föreslår att det ska finnas EU-finansiering till stöd för dessa initiativ. 71,1 % 

3.2 Vi föreslår att det inrättas ett organ för att underlätta samordningen mellan 
länderna. 75,7 % 

4. Förfarandet är komplicerat 
för medborgarna. 

4.1 Vi föreslår att det inrättas en hjälpcentral för att hjälpa medborgarna att slutföra 
förfarandena. 83,8 % 

5. Det är oklart vad ett 
medborgarinitiativ leder till. 

5.1 Vi föreslår att Europeiska kommissionen bör vara skyldig att diskutera och arbeta 
med uppföljningen av förslaget, och inte bara svara och bekräfta mottagandet. Om 
kommissionen beslutar att inte agera på förslaget måste den motivera varför. 

100,0 % 

5.2 Vi föreslår att ett medborgarsamråd anordnas när ett europeiskt medborgarinitiativ 
tas emot för att be om medborgarnas synpunkter innan kommissionen följer upp det. På 
så sätt undviker man att få enbart extrema åsikter eller röster och inkluderar de 
personer som inte undertecknade medborgarinitiativet. Om alla medborgare yttrar sig 
kommer förslaget dessutom att få större tyngd på EU-nivå och i uppföljningen av det. 

55,3 % 
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5.5 Rätten att inge framställningar 

Svårigheter Rekommendationer Stöds av 
(i procent) 

1. Europeiska kommissionen 
fattar det slutliga beslutet, och 
resultatet är inte givet. 

1.1 Vi föreslår att Europaparlamentets rekommendation följs upp av kommissionen. 
81,1 % 

2. Det råder brist på insyn i 
processen och motiveringen till 
beslutet. 

2.1 Vi föreslår att den person som inger framställningen regelbundet informeras om 
utvecklingen och besluten. Den slutliga slutsatsen bör också motiveras. 94,4 % 

3. Det är svårt för medborgarna 
att göra något åt behovet av ny 
lagstiftning. 

3.1 Vår rekommendation är att en framställning också bör användas som ett verktyg för 
att visa behovet av ny lagstiftning. 78,4 % 

 


