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Inledning  

Konferensen om Europas framtid är ett unikt projekt för medborgardeltagande som gör det möjligt att 

samråda med medborgarna i Europeiska unionens 27 medlemsländer så att de ställs i centrum för de beslut 

som kommer att fattas under de närmaste åren och årtiondena. EU:s medborgare bjuds på så vis in att göra 

sin röst hörd och föreslå förändringar och konkreta åtgärder som gör att Europa kan fastställa nya 

ambitioner och ta itu med de globala utmaningar som EU står inför i dag. 

Den franska regeringen stöder ordförandeskapstrions initiativ rörande konferensen om Europas 

framtid,och uppmuntrar medborgarna att aktivt bidra till onlineplattformen och att anordna evenemang 

över hela landet. 

Parallellt med dessa europeiska initiativ ville regeringen genomföra ett deltagarbaserat projekt på nationell 

nivå. 

Med stöd av ministeriet med ansvar för förbindelserna med parlamentet och medborgardeltagande 

(MRPCC) samt med expertis från det interministeriella centrumet för medborgardeltagande (CIPC) 

anordnade Europa- och utrikesministeriet (MEAE) ett medborgarprojekt baserat på starka metodologiska 

grundprinciper (se nedan, ”Åtaganden och metodologiska grundprinciper”). För att genomföra 

arrangemanget använde sig Europa- och utrikesministeriet av ett konsortium bestående av Roland Berger, 

Wavestone, Missions Publiques och Harris Interactive. De regionala prefekturerna spelade även en viktig 

roll i arbetet med att anordna de 18 konferenserna runtom i Frankrike. 

Inom ramen för detta samråd fick deltagarna besvara en enda fråga: ”Vilka förändringar vill ni i egenskap 

av franska medborgare se i Europa? ” (se bilaga IV ”Mandat för deltagande”). 
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Detta nationella projekt genomfördes i form av 18 regionala konferenser i de 13 regioner som hör till den 

europeiska delen av Frankrike och i de 5 utomeuropeiska regionerna. Konferenserna pågick under tre 

veckoslut i september och oktober 2021, och sammanförde varje gång 30–50 slumpmässigt utvalda 

medborgare (totalt 746 personer). En sammanfattning av dessa 18 regionala paneler gjordes sedan vid en 

nationell konferens som hölls den 15–17 oktober 2021 inom Frankrikes råd för ekonomiska, sociala och 

miljörelaterade frågor (CESE) i Paris, där 98 frivilliga bland de som deltagit vid de regionala konferenserna 

medverkade. 

För att lyfta fram unga fransmäns åsikter inför Europaåret för ungdomar 2022 anordnade dessutom 

ministeriet för Europafrågor och utrikesfrågor i samarbete med Make.org ett onlinesamråd med rubriken 

”Parole aux Jeunes” (”Ge ordet till de unga”). Över 50 000 unga människor i åldrarna 15–35 år fick 

framföra sina åsikter och prioriteringar för Europa 2035. 

Den här rapporten innehåller de viktigaste resultaten från de två samråd som regeringen genomfört. 

Samrådsmetod 

Uttagningen av deltagare till de regionala konferenserna skedde dels genom ett slumpmässigt urval av 

deltagare med hjälp av lottdragning av deras telefonnummer, dels genom ett riktat urval i vissa grupper för 

att få en så representativ panel som möjligt sett till mångfalden i varje region. 

Under de regionala panelerna fick deltagarna uttrycka sina åsikter både genom arbete i grupper om 6–8 

personer med en moderator vid varje bord och i plenum där tid ägnades åt presentationer. Under 

diskussionerna deltog experter för att svara på medborgarnas frågor och komma med klargöranden, 

samtidigt som de undvek att ta ställning. 
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Först uppmanades deltagarna att diskutera sin syn på Europa i dag. Därefter fick de berätta om sina 

visioner för Europa 2035, till en början gruppvis och sedan i plenarum. Dessa diskussioner utmynnade i 

3–8 identifierade visioner per region. För var och en av dessa visioner beskrev sedan deltagarna de 

förändringar som de ansåg vara nödvändiga för att uppnå visionen för framtidens Europa, och gav 

konkreta förslag på hur de kan genomföras. Processen resulterade i sammanlagt 515 förändringar och 1 301 

konkreta förslag på nationell nivå. 

Efter varje regional konferens sammanställdes en regional sammanfattande rapport till alla deltagare inför 

den nationella konferensen. 

Vid den nationella sammanfattande konferensen samlades 98 slumpmässigt utvalda medborgare bland de 

som deltagit vid de 18 regionala konferenserna. För att garantera mångfald i den nationella panelen valdes 

sex medborgare ut slumpmässigt bland de frivilliga från de regionala konferenserna i Frankrike och 

Réunion samt fyra medborgare för de utomeuropeiska konferenserna, med jämn könsfördelning och 

åldersspridning i varje regionalt urval (se bilaga II). 

Som ett led i förberedelserna inför den nationella konferensen analyserades och anpassades de 515 

förändringar som fastställts under de regionala konferenserna när den bakomliggande tanken framstod som 

likartad eller besläktad. På så vis skapades 14 grupper av förändringar som återspeglar en gemensam vision 

för Europa (se del 6). Dessa 14 förväntningar och visioner för Europa låg till grund för de 98 deltagarnas 

arbete vid den nationella konferensen, vars uppdrag var att bygga vidare på arbetet i regionerna och att 

bemöta visionerna för Europa, förändringarna och förslagen med hjälp av ett tjugotal experter i syfte att ta 

fram en lista över prioriterade förändringar. Varje grupp valde slutligen ut tre viktiga förändringar. Den 

första förändringen lades fram för omröstning bland samtliga 98 deltagare, varpå en slutlig rangordning 

upprättades för de 14 prioriterade förändringarna. Allt arbete under konferensen finns sammanställt i en 

sammanfattande rapport. 
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Onlinesamrådet ”Parole aux jeunes” (”Ge ordet till de unga”), som genomfördes i samarbete med 

Make.org, hölls i maj–juli 2021. Över 50 000 personer deltog och nästan 3 000 förslag för framtidens 

Europa lämnades in. I den samlade responsen från unga franska medborgare kunde 35 huvudidéer 

identifieras. Av dessa fick 22 idéer mycket brett stöd hos deltagarna och 13 gav upphov till diskussion (se 

del 11). 

Avslut och skyldighet att följa upp 

Medborgarna överlämnade denna rapport till regeringen den 29 november 2021, i närvaro av de franska 

folkvalda medlemmarna i plenarförsamlingen för konferensen om Europas framtid. Den kommer att läggas 

fram för ordförandeskapstrion under det franska rådsordförandeskapet. 

Efter den nationella sammanfattande konferensen i CESE, och för att uppfylla de slumpmässigt utvalda 

medborgarnas höga förväntningar, inrättades en uppföljningskommitté bestående av medborgare för att 

representera deltagarnas rätt till uppföljning. Kommittén, som består av 15 medlemmar – 14 företrädare 

för de regionala konferenserna och en företrädare för samrådet ”Ge ordet till de unga” – får i uppgift att 

informera medborgarna om framtidsutsikterna för deras förslag. Vid varje möte i konferensens 

plenarförsamling kommer en eller flera av medlemmarna i uppföljningskommittén att delta som 

företrädare för det franska projektet i syfte att lyfta fram förslagen i denna rapport, samtidigt som en 

gemensam ståndpunkt kommer att utarbetas med alla företrädda EU-medborgare. 

Samtliga dokument från det franska samrådet kommer att vara offentliga och tillgängliga för alla på den 

franska statens plattform för medborgardeltagande: mandatet för deltagande, de regionala 

sammanfattningarna, den nationella sammanfattningen, garanternas rapport och slutrapporten. 
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Presentation av de viktigaste resultaten 
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Presentation av de regionala konferensernas paneler 
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Statens åtaganden

Öppenhet och 
insyn

Neutralitet
Uppföljnings-

skyldighet

Ett öppet
tillvägagångs-
sätt

> Samråd anordnades i 13 regioner i den 
europeiska delen av Frankrike och i 5 
utomeuropeiska regioner

> Ett sammanfattande nationellt samråd

Många olika 
deltagarprofiler och 
slumpmässigt urval

Regional inriktning
och närhet

Öppen debatt 
utan i förväg 
fastställda ämnen

Expert-
rådgivning på 
deltagarnas
begäran

Kollegialitet och 
smidig styrning

Uppföljnings-
skyldighet

> Deltagarna valdes ut slumpmässigt med hjälp 
av telefonnummer

> Panelerna återspeglade befolkningens 
mångfald och olika perspektiv på Europa

> Processen övervakades av ett kollegium med 
tre garanter

> Alla sammanfattande dokument 
offentliggjordes online

> Medborgarna fick full frihet att välja 
diskussionsämnen

> Ingen ämnesmässig styrning

> Ingen förhandsinformation

> Gruppdiskussionen byggde på medborgarnas 
erfarenheter och åsikter, och experter bidrog till 
diskussionen på medborgarnas begäran

> Styrmöte varje vecka med alla berörda parter

> En uppföljningskommitté bestående av 
medborgare inrättades

> Regeringen åtog sig att föra medborgarnas 
talan i debatten på europeisk nivå

Metodologiska grundprinciper

1 2 3

Åtaganden och metodologiska grundprinciper 
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a) Statens åtaganden i fråga om deltagandedemokrati 

Den franska delen av konferensen om Europas framtid är ett led i statens åtaganden om 

deltagandedemokrati, som bygger på tre principer: öppenhet och insyn, neutralitet samt skyldighet att 

följa upp. 

Genom en deltagandebaserad strategi åtar sig anordnaren att följa en strikt metod. Metoden med 

medborgardeltagande bör göra att medborgarna kan delta på bästa möjliga villkor och uttrycka sina åsikter 

på ett fritt och välgrundat sätt. 

Öppenhet och insyn 

Arrangörerna för konferensen åtog sig att göra all information om samrådet tillgänglig för deltagarna, 

däribland 

• ramarna för samrådet 

• åtagandena gentemot medborgarna 

• samrådets syften 

• resultaten av samrådet. 

Metoden för konferensen om Europas framtid fastställdes på så vis med det ständiga målet att säkerställa 

ett öppet tillvägagångssätt för medborgarna. Metoden bakom det slumpmässiga urvalet av deltagare, de 

metodologiska grundprinciperna och behandlingen av medborgarnas talan beskrevs tydligt. Efter den 

regionala konferensen fick även deltagarna en sammanfattning av den via e-post. Efter arrangemanget 

kommer dessutom alla arbets- och slutdokument att offentliggöras på statens onlineplattform för 

medborgardeltagande1. 

  

                                                

1 www.participation-citoyenne.gouv.fr 

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

Under ett samråd måste arrangörerna se till att de förblir neutrala både när de leder samtal och när de 

skriver sammanfattningar av resultaten. De berörda parterna – samtalsledare, moderatorer, experter – bör 

inte uttrycka sina egna åsikter eller försöka styra debatten på ett subjektivt sätt. 

Neutralitetsmålet eftersträvades i alla skeden av förberedelserna av samrådet, exempelvis genom att man 

garanterade ett opartiskt urval av deltagare, fullständig åsiktsfrihet och ingen påverkan på deltagarnas 

ståndpunkter från sponsorer eller berörda parter. Detta krav på neutralitet fullbordades genom en objektiv 

och öppen uttagningsprocess, konsekventa metodologiska grundprinciper (omvänd expertrådgivning, 

debatter utan ämnesmässig styrning) och särskilt fokus på olika medverkandes ställning (samtalsledare, 

moderatorer, experter). Slutligen såg arrangörerna till att alla inlägg uppmärksammades och att inga 

medborgarförslag censurerades. 

Ett kollegium bestående av tre garanter, som utsetts av nationalförsamlingens talman, 

Europaparlamentets talman och regeringen, säkerställde dessutom att alla framförda åsikter respekterades 

och beaktades. 

Skyldighet att följa upp 

Oavsett om medborgarna har deltagit eller inte i samrådet har de rätt att bli informerade om vad man tagit 

fasta på i deras förslag och vilka yttranden förslagen lett till, samt varför. Detta kallas skyldigheten att 

följa upp. 
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Den definieras av det interministeriella centrumet för medborgardeltagande (CIPC) och det 

interministeriella direktoratet för offentlig omvandling (DITP) som den offentliga beslutsfattarens 

åtagande att ge medborgarna ett tydligt och läsbart svar på den planerade uppföljningen av samrådet. I 

praktiken innebär skyldigheten krav på återkoppling till medborgarna för att förklara på vilket sätt deras 

bidrag beaktas och hur de påverkar förvaltningens beslut och rutiner. 

Regeringen tog på sig denna skyldighet att följa upp inom ramen för konferensen om Europas framtid, och 

tillkännagav en ambitiös uppföljningsmekanism i slutet av den nationella konferensen. Mekanismen 

beskrivs i följande avsnitt av rapporten (se ”Metodologiska grundprinciper”). 
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b) Metodologiska grundprinciper 

Dessa tre statliga åtaganden återspeglades i samrådsmetoden i form av sju starka metodiska 

grundprinciper. 

1. Regional inriktning och närhet 

Den nationella delen av konferensen om Europas framtid genomfördes i form av 18 regionala konferenser 

i de 13 regioner som hör till den europeiska delen av Frankrike och i de 5 utomeuropeiska regionerna, följt 

av en nationell konferens i Paris. Tanken med att organisera paneler lokalt var att komma så nära 

medborgarna som möjligt och låta dem komma till tals. Med hjälp av denna metod berikades också 

samrådet då det blev möjligt att se samförstånd och meningsskiljaktigheter mellan olika regioner i olika 

frågor. 

2. Många olika deltagarprofiler och slumpmässigt urval 

Inför uttagningsprocessen satte man upp ett mål att utse 50 personer till varje regional konferens, med 

undantag för konferenserna i de utomeuropeiska regionerna Martinique, Mayotte, Guadeloupe och Franska 

Guyana (där 30–40 medborgare deltog varje gång), och konferensen i regionen Grand Est (där även fem 

tyska medborgare från tre gränsdelstater deltog). Genom slumpmässig generering av telefonnummer 

valdes medborgarna ut på måfå att delta i de regionala konferenserna. 

För att få delta måste de slumpmässigt utvalda personerna vara över 18 år och antingen franska medborgare 

eller lagligt och varaktigt bosatta i landet. Varje regional medborgarpanel måste vara representativ för 

den mångfald som finns hos den regionala befolkningen, och rymma en många olika åsikter om 

Europa. Den exakta metoden för det slumpmässiga urvalet beskrivs i bilaga II. 

3. Ett öppet tillvägagångssätt 

Ett kollegium bestående av tre garanter som utsetts av statssekreteraren med ansvar för Europafrågor, 

nationalförsamlingens talman och Europaparlamentets talman övervakade hela processen för att säkerställa 

att den var neutral och gick korrekt till. Särskilt kontrollerade garanterna att det slumpmässiga urvalet av 

medborgare gjordes på ett trovärdigt sätt, utfärdade rekommendationer för valet av experter och såg till att 

debatterna fördes i god ordning genom att följa dem på plats. Efter arrangemanget kommer garanterna att 

offentliggöra sina synpunkter om samrådet på statens onlineplattform för medborgardeltagande. 

Följande kommer också att offentliggöras på statens plattform för medborgardeltagande: 

sammanfattningarna av de 18 regionala konferenserna, sammanställningen av alla förändringar som 

föreslagits vid de regionala konferenserna, sammanfattningen av den nationella konferensen samt den 

slutrapport som lämnats till regeringen. 
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4. En öppen debatt utan i förväg fastställda ämnen 

Inom ramen för detta nationella samråd fick deltagarna besvara följande fråga: ”Vilka förändringar vill ni 

i egenskap av franska medborgare se i Europa?” 

Med den organisation och de metoder som valts kunde deltagarna själva bestämma vilka förslag till 

förändringar som skulle föras upp på dagordningen utan begränsning av ett specifikt ämnesområde eller 

en förutbestämd styrande ram. 

Tanken var att ge deltagarna i de regionala konferenserna full frihet att välja vilka ämnen de ville diskutera. 

För den nationella delen av konferensen om Europas framtid valde därför Europa- och utrikesministeriet 

(MEAE) att utveckla en strategi som kompletterar EU-projektet vilket är uppbyggt kring följande nio 

teman: klimatförändringar och miljö, hälsa, en starkare ekonomi, social rättvisa och sysselsättning, EU i 

världen, värden och rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet, digital omställning, demokrati i EU, 

migration, utbildning, kultur, ungdom och idrott, andra idéer2. 

Diskussionsämnena vid de regionala konferenserna fastställdes alltså av medborgarna själva och inte av 

projektets uppdragsgivare. 

5. Omvänd expertrådgivning 

För att påverka deltagarna så lite som möjligt när de formulerar sina visioner för Europa valde man att inte 

tillhandahålla information eller expertrådgivning i förväg (t.ex. om ett aktuellt EU-projekt, EU:s 

befogenheter eller institutionernas funktionssätt) utan att i stället utgå från medborgarnas egna 

frågeställningar. Denna metod bygger på principen om ”omvänd expertrådgivning”, enligt vilken den 

gemensamma diskussionen utgår från medborgarnas egna erfarenheter och åsikter. Därefter rådfrågar 

medborgarna experter för att få stöd i diskussionerna och underbygga sina arbetshypoteser. 

För att uppnå detta mål kallades experter in i de olika regionerna (i genomsnitt tre), särskilt från den 

akademiska världen och Europa direkt-kontoren i de berörda områdena. De var med på lördagar och 

söndagar för att svara på deltagarnas frågor och yttrade sig endast på deras begäran. Faktagranskare (fact 

checkers) kunde också kontaktas för att snabbt ge svar på faktafrågor från deltagarna. 

Vid den nationella sammanfattande konferensen vid CESE deltog 19 experter på hög nivå från den 

akademiska världen, tankesmedjor och diplomatkårer i arbetsgrupperna. Dessa experter följde en grupp 

under hela helgen vilket gjorde det möjligt för dem att gå på djupet med de förändringar som föreslagits i 

regionerna. 

  

                                                

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

https://futureu.europa.eu/processes?locale=fr
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6. Kollegialitet och smidig styrning 

Hela processen skapades gemensamt av Europa- och utrikesministeriet (MEAE) med stöd för 

deltagandestrategin från det interministeriella centrumet för medborgardeltagande (CIPC) vid det 

interministeriella direktoratet för offentlig omvandling (DITP) och ministeriet för förbindelser med 

parlamentet och medborgardeltagande (MRPC). Projektet genomfördes av ett konsortium bestående av 

Roland Berger, Wavestone, Missions Publiques, och Harris Interactive som stod för styrning av metoden, 

anordnande av konferenserna, det slumpmässiga urvalet av deltagare och utarbetandet av rapporter och 

sammanfattningar, i samarbete med de regionala prefekturerna vad gäller arrangemangen av regionala 

konferenser på lokal nivå. 

En särskild ledningsstruktur inrättades i form av en projektgrupp under ledning av MEAE och som 

omfattar JIPC, MRPC och konsortiet. 

7. Skyldighet att följa upp och knyta an till EU-projektet 

Vid den nationella konferensen meddelade man att de franska institutionerna är skyldiga att följa upp 

flera olika aspekter av arbetet med konferensen om Europas framtid: 

 Tillhandahålla all information om metoden bakom detta dokument och de sammanfattande 

rapporterna från de regionala och nationella konferenserna så att den är öppen och tillgänglig för 

alla på den nya plattform för medborgardeltagande som lanserades i samband med överlämnandet 

till regeringen. 

 Anordna ett evenemang för överlämnande till regeringen av den slutliga rapporten från den 

nationella delen av konferensen om Europas framtid i november 2021. 

 Inrätta en uppföljningskommitté bestående av medborgare för att se till att de åtgärder som 

vidtas är förenliga med de förslag som lagts fram. Denna kommitté ska bestå av 15 medborgare, 

varav 14 deltagare i regionala konferenser och en deltagare i samrådet ”Ge ordet till de unga”. 

 Det franska bidraget till konferensen om Europas framtid överlämnas till EU-

institutionerna i januari 2022. 
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De franska medborgarnas förslag kommer att diskuteras gemensamt av medlemsstaterna och EU-

institutionerna. I egenskap av ordförandeland för Europeiska unionens råd under första halvåret 2022 ska 

Frankrike föra sina medborgares talan och samtidigt arbeta för en gemensam ståndpunkt på europeisk nivå. 
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Första delen: resultaten från de regionala konferenserna om 

Europas framtid 

Vid var och en av de 18 regionala konferenserna formulerade deltagarna först var för sig och därefter i 

grupp sina förväntningar och visioner för Europa 2035. I varje region fick man på så vis 3–8 grupper av 

förväntningar och visioner, vilket ledde till totalt 101 visioner för Europa från hela Frankrike. 

Deltagarna beskrev sedan de förändringar som de ansåg vara nödvändiga för att uppnå visionen för Europa, 

och gav konkreta exempel på åtgärder. Denna process resulterade i sammanlagt 515 förändringar och 

1 301 konkreta åtgärder i hela Frankrike. 

Under veckorna mellan de regionala konferenserna och den nationella konferensen arbetade 

projektgruppen med att dela in de 515 förändringarna i olika ämneskategorier. Alla förändringar som 

föreslagits på regional nivå blev föremål för en lexikologisk analys och slogs ihop när de verkade ha ett 

liknande eller närliggande syfte. På så vis inrättades arbetsgrupper för den nationella konferensen med en 

gemensam vision för Europa. Slutligen grupperades de förändringar som hade fastställts på regional 

nivå kring 14 separata visioner för Europa. 
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Visioner för Europa rangordnade efter 

popularitet 

a) Rangordning av de 14 visionerna för Europa 

I slutet av varje regional konferens röstade deltagarna för att visa om de ställer sig bakom de förändringar 

som identifierats av de olika arbetsgrupperna. 

Med utgångspunkt i grupperingarna inför den nationella sammanfattande konferensen kan man – tack vare 

omröstningarna om förslagen till förändringar i varje region – fastställa vilka visioner som fick bredast 

stöd bland medborgarna. Till exempel fick visionen om ”ett Europa som sätter utbildning i centrum” och 

”ett närmare och mer tillgängligt Europa” brett stöd, med förändringar som i genomsnitt stöds av 56 % av 

medborgarna vid de regionala konferenserna. 
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b) Presentation av de 14 högst prioriterade förändringarna efter den nationella 

konferensen 

Vid den nationella sammanfattande konferensen ingick de 100 deltagarna i någon av de olika arbetsgrupper 

som inrättats för de 14 fastställda visionerna. I slutet av arbetet valde varje grupp ut en prioriterad 

förändring som skulle representera dess vision för Europa och som skulle genomföras senast 2035. 

Dessa 14 prioriterade förändringar blev sedan föremål för en omröstning bland de 100 deltagarna under 

den nationella konferensens sista dag. Resultatet av omröstningen återges nedan, i fallande ordning utifrån 

det antal röster som varje förändring fick. 

Den förändring som fick bredast stöd bland de 100 deltagarna vid den nationella konferensen var ”Främja 

energisparande med målet att minska förbrukningen och stoppa slöseriet”. 
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För varje prioriterad förändring gav deltagarna i den berörda gruppen en definition av förändringen, 

föreslog konkreta åtgärder för dess genomförande och fastställde kriterier för att bedöma om den 

genomförts med framgång senast 2035.  
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Förändring 1 - Främja energisparande med målet att minska förbrukningen 

och stoppa slöseriet 

Förknippad vision: Ett Europa som är engagerat i klimat- och miljöutmaningen 

 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: Utveckling av förnybara energikällor, minskad energiförbrukning 

Syftet med denna förändring är att främja såväl en minskad energiförbrukning i Europa som utvecklingen 

av förnybar energi. Med denna prioritering visar deltagarna att de vill att EU och dess invånare ska inta en 

fast hållning i klimat- och miljöutmaningen. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

Denna förändring återspeglas i utvecklingen av ambitiösa forskningsprogram om förnybara energikällor 

och utnyttjandet av europeiska investeringsfonder som har direkta aktieinnehav i företag inom sektorn. 

För deltagarna skulle detta bli en lyckad förändring om man införde bindande mål för att minska 

energiförbrukningen och centrala sparsamhetsindikatorer, såsom en minskning av den europeiska 

bilparken eller köttkonsumtionen. Ambitionen är också att lyckas fastställa förbrukningskvoter per 

sektor med hänsyn till svängningar i företagens förbrukning och med respekt för datasekretessen. 
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Förändring 2 – Stärk Europeiska unionens gemensamma försvar och säkerhet 

Förknippad vision: Ett Europa som står starkt i världen  

 

 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: En europeisk armé, strategiskt oberoende 

Denna förändring ligger i linje med deltagarnas enhälliga önskan att uppnå autonomi i fråga om försvar 

och säkerhet i Europa för att inte vara beroende av utländska makter. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

Deltagarna skulle framför allt se denna förändring som framgångsrik om man utnämnde en 

kommissionsledamot med ansvar för försvar och säkerhet. 

På försvarsområdet skulle skapandet av en permanent och reaktiv armé som kan placeras ut i olika delar 

av världen göra det möjligt för Europa att skydda sina gränser och att vid behov ingripa på tredjeländers 

begäran. 

När det gäller säkerhet bör Europa, i deltagarnas ögon, garantera försörjningstrygghet och skydda sin 

strategiska forskning inom prioriterade sektorer såsom rymdsektorn, it-säkerhet, den medicinska sektorn 

och miljön. Bättre skydd av de yttre gränserna bör också bidra till att den olagliga invandringen och 

handeln bromsas. 
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Förändring 3 – Främja gemensamma ekonomiska resultat genom en autonom 

och konkurrenskraftig industri som EU stöder 

Förknippad vision: Ett Europa som försvarar sina intressen 

 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: europeisk preferens, skydd av know-how, skapande av europeiska branschledare 

Denna förändring syftar till att uppnå tre mål: en starkare ”europeisk preferens”-politik inom unionen, 

skydd av nödvändiga varor och nödvändig know-how samt skapande av ”europeiska branschledare”. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

Dessa mål kan förverkligas genom att man först inför en politik för att en ”europeisk preferens” ska 

tillämpas i samband med upphandlingar, och genom att man inför en koldioxidskatt på import. 

Know-how skulle skyddas genom ökad kontroll av utländska förvärv och investeringar och genom att man 

tar fram stöd till återflytt av verksamhet. 

Skapandet av ”europeiska branschledare” innebär slutligen att man stimulerar europeiska 

industriallianser inom strategiska sektorer och ökar de offentliga investeringarna i riskkapital. 

En lyckad förändring innebär för medborgarna att det bildas europeiska industriallianser inom viktiga 

sektorer, att fler företag flyttas hem och att handelsbalansen förbättras. 
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Förändring 4 – Inför medborgarmakt på flera nivåer: deltagande, 

beslutsfattande och kontroll 

Förknippad vision: Ett mer demokratiskt Europa 

 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: ökat valdeltagande, europeisk nöjdhetsbarometer, allmän tillämpning av medborgarsamråd 

För denna förändring föreslår medborgarna att man skapar en ”fullständig medborgarupplevelse” för 

européerna genom att öka deras deltagande i alla skeden av beslutsprocessen. Detta är ett uttryck för 

medborgarnas önskan om att göra sin röst hörd och påverka den offentliga politik som präglar deras 

vardag. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

För medborgarna handlar det främst om att initiativ för medborgardeltagande utvecklas och görs bestående. 

Det finns flera sätt att uppnå detta: genom att man inrättar en ständig rådgivande avdelning, förankrar 

medborgarmakten i EU-fördragen, eller inför ett system för märkning av de lagar som diskuterats i 

medborgarsamråd. 

En lyckad förändring skulle innebära en uppåtgående trend i indikatorer såsom ökat valdeltagande, ökat 

intresse och förtroende för Europeiska unionen, eller fler besök på EU-webbplatser. Andra tecken på 

framgång är att fler beslut fattas efter medborgarsamråd och en ökad användning av europeiska 

medborgarinitiativ. 
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Förändring 5 – Sträva efter en sammanslutning av europeiska stater med 

starka befogenheter på områden av gemensamt intresse 

Förknippad vision: Ett mer enat Europa 

 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: större enighet mellan institutionerna, vald ordförande, förstärkning av EU:s befogenheter 

Denna förändring är ett uttryck för medborgarnas mål att föra de europeiska politiska institutionerna 

närmare varandra. Modellen det talas om är en sammanslutning av stater med målet att stärka 

Europeiska unionens delade eller exklusiva befogenheter, dock utan att utvecklingen tenderar att gå mot 

en federal stat. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

Internt kan förändringen ske genom att medborgardeltagandet utvecklas, genom att det inrättas 

Europaministerier i medlemsländerna och genom att EU-kommissionens ordförande på sikt väljs i 

allmänna val. 

Externt skulle en starkare europeisk röst utåt kunna komma till konkret uttryck genom att Europa får en 

enda företrädare på världsarenan. 

Denna sammanslutning av stater skulle också få en större EU-budget, med målsättningen att nå upp till 

10 % av BNP (jämfört med nuvarande 2 %). 
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Förändring 6 – Erbjud utbytesprogram genom hela livet 

Förknippad vision: Ett Europa som sätter utbildning i centrum 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: skolutbyten, Erasmus 

Denna förändring fick mycket brett stöd och visar vilken vikt medborgarna fäster vid möten och 

erfarenheter från utlandet som en stark grogrund för en känsla av samhörighet med Europa. Ambitionen är 

att gå ”från akademisk kunskap till en syn på Europa som bygger på upplevelser, erfarenheter och känslor” 

och att tolka utbildning brett, som livslångt lärande. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

För att en sådan förändring ska lyckas måste det finnas större möjligheter till rörlighet, bland annat 

utbyten mellan skolor, vänortsprogram, resor och rörlighet i arbetssyfte. Enligt medborgarna måste dessa 

möjligheter finnas tillgängliga för alla, framför allt för personer med knappa resurser eller med 

funktionsnedsättning. Erasmusprogrammet skulle t.ex. kunna omfatta alla européer, oavsett ålder eller 

resurser. Dessa program måste utformas så att de blir varierade, inkluderande och lättillgängliga med förenklade 

administrativa förfaranden. 

Utöver rörligheten nämndes också vikten av att bygga broar mellan olika utbildningssystem 

(likvärdighet mellan examensbevis m.m.) och att öka Europas attraktionskraft så att kompetensflykt 

utomlands kan förebyggas. 
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Förändring 7 – Anordna utbyten mellan de europeiska kulturerna genom 

sammankomster och evenemang som för människor samman 

Förknippad vision: Ett Europa med gemensamma kulturer och identiteter 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: europeisk festival, europeisk helgdag, Europautställning 

Målet med denna förändring är att framkalla och hålla liv i en europeisk anda med hjälp av gemensamma 

upplevelser, evenemang och festliga tillställningar. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

Medborgarna föreställer sig lekfulla och folkliga evenemang som för människor samman och som så 

många som möjligt kan delta i. Alla delar av befolkningen (däribland barn, elever, unga och 

Erasmusstudenter) bör medverka i evenemangen, som bör äga rum på olika platser (äldreboenden, skolor, 

myndigheter, fängelser m.m.). 

Man tänker sig framför allt två evenemang som ska föra européerna samman: en Europautställning där 

alla medlemsländer skulle vara representerade, och ett nytt format på Europadagen, den 9 maj, med 

bland annat en pedagogisk inriktning ”så att vi inte ska glömma den fred som Europa och europeiska 

värden är kopplade till”. Representanter för EU skulle samtidigt kunna gå ut och möta eleverna i Europas 

skolor så att medborgarnas närhet till och förståelse om Europa stärks från tidig ålder. 
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Förändring 8 – Harmonisera hälso- och sjukvården och gör den mer 

lättillgänglig för alla européer genom en gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 

Förknippad vision: Ett solidariskt och beskyddande Europa 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: allmän sjukförsäkring, harmoniserad kostnadsersättning, hälsa som en grundläggande 

rättighet 

För att alla européers tillgång till hälso- och sjukvård ska säkerställas och ”behovet av skydd och 

solidaritet” tillgodoses föreslogs enhälligt ett överstatligt hälso- och sjukvårdssystem. Detta skulle vara 

baserat på en rättvis fördelning av finansieringsbördan mellan medlemsländerna och utarbetas med de bästa 

systemen i unionen som förebild. En sådan förändring är ett uttryck för medborgarnas vilja att se EU spela 

en mer aktiv roll i skyddet av sina invånare, framför allt inom hälso- och sjukvården där åtgärderna hittills 

bedömts vara alltför blygsamma. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

För att åstadkomma denna förändring godkändes med majoritet principen om ett allmänt europeiskt 

socialt trygghetssystem. Man lyckades dock inte nå enighet om formerna för detta system. Medan vissa 

förespråkade ”en centralisering av uppgifter som ger anställda inom hälso- och sjukvården [i Europa] 

tillgång till patientens hela sjukdomshistoria”, såg andra tvärtom detta som ”ännu en form av 

frihetsberövande och ett övervakningssystem”. 

Öppenhet, insyn och harmonisering av de rättsliga kraven på området i hela Europa, och en europeisk 

hälsoplan pekades dock ut som förutsättningar för varje betydande omställning. 
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Förändring 9 – Utveckla och styr de strategiska sektorerna på europeisk nivå 

för att säkerställa vår suveränitet 

Förknippad vision: Ett konkurrenskraftigt och innovativt Europa 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: utveckling av europeiska branschledare, kontroll av utländska investeringar, digitalt 

oberoende och energioberoende 

En styrning på europeisk nivå av de sektorer som bedöms vara strategiska, t.ex. hälso- och sjukvård, 

livsmedel, energi, digitala frågor, försvar, transporter eller nya material, ligger i linje med det behov av 

suveränitet som medborgarna identifierat. Denna styrning gör det möjligt att begränsa konkurrensen 

mellan europeiska företag, främja framväxten av europeiska branschledare och återindustrialisera 

Europa med hjälp av en europeisk preferens. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

För att denna suveränitet ska uppnås kan en europeisk myndighet ges i uppdrag att styra dessa sektorer 

genom att utfärda tillstånd för utländska konkurrenters förvärv av europeiska företag och se till att 

importerade produkter uppfyller samma normer som unionens produktion. På medellång sikt bör 30–50 % 

av EU:s konsumtion i dessa strategiska sektorer tillverkas i Europa, och på lång sikt upp till 70 %. Genom 

att respektera dessa kriterier kan man säkerställa självförsörjning och se till att den europeiska 

industrimodellen får större spridning och till och med exporteras. 
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Förändring 10 – Förbättra skyddet av olika miljöer och ekosystem och skapa 

skyddade områden mitt i städerna, i förorterna och på landsbygden 

Förknippad vision: Ett Europa som främjar hållbar utveckling 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: miljövänligare urbanisering, respekt för och skydd av marken 

Målet är att minska urbaniseringens negativa effekter på marken. Kraftfulla åtgärder skulle göra det 

möjligt att begränsa de katastrofer som uppstår till följd av markförstöring, t.ex. jordskred, och förbättra 

livskvaliteten i stadsmiljöer, bland annat genom plantering av träd. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

Åtgärder föreslogs på två plan: man bör i första hand vända trenden med nybyggen för att minska 

hårdgörningen av marken, och därefter främja återställande av mark för att ”lämna tillbaka det som 

tillhör naturen till naturen”. 
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Förändring 11 – Inrätta europeiska kontaktpunkter ute i landet för att lyssna 

på medborgarna och ge dem råd 

Förknippad vision: Ett närmare och mer tillgängligt Europa 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: Europahus, lokal kontaktperson för Europa, bättre tillgång till information 

Målet med denna förändring är att rent konkret åtgärda EU:s bristande synlighet i vardagen, en fråga som 

togs upp av flera deltagare, och att verka för större närhet mellan Europa och medborgarna. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

För att minska detta avstånd mellan EU och medborgarna kan man i varje kommun utse en särskild 

kontaktperson med uppgift att lyssna på medborgarna och ge dem råd. Denna person kan tillhandahålla 

både samhällsekonomisk information, bland annat om möjligheterna till EU-stöd, och annan information, 

t.ex. om lobbygruppernas roll. Information skulle ges till både allmänheten och yrkesutövare, bland annat 

för att erbjuda små och medelstora företag rådgivning och hjälpa projektägare att få tillgång till europeiska 

medel. På sikt skulle denna förändring kunna leda till att det skapas särskilda platser för Europa, liknande 

de Europahus som redan finns, men på kommunal nivå, och detta skulle göra det möjligt att skapa ett 

finmaskigt nät på lokal nivå. 

Denna förändring skulle vara helt lyckad om det blev ”självklart” att varje medborgare känner till denna 

kontaktperson och källa till information om Europa som skulle erbjuda resurser, ett lyssnande öra, 

information och rådgivning. 
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Förändring 12 – Skapa enhetliga former för valen till Europaparlamentet i de 

27 medlemsländerna och öka närheten till medborgarna genom att ersätta det 

nuvarande systemet med ett system med regionala enmansvalkretsar 

Förknippad vision: Ett Europa med en effektivare styrning 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: institutionell förändring, medborgaruppföljning av åtgärder under hela mandatperioden 

Denna förändring återspeglar medborgarnas önskan om ökad närhet till de folkvalda och om att få följa 

de folkvaldas verksamhet under hela deras mandatperiod. Det är en reaktion på många människors 

uppfattning att medborgarnas farhågor inte i tillräckligt hög grad omsätts i konkret handling av de folkvalda 

i Europaparlamentet. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

En ändring av valförfarandet skulle innebära att man skapar ett enhetligt valförfarande på europeisk nivå 

och övergår från nationella till regionala valkretsar, något som bedöms vara möjligt senast 2035. 
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Förändring 13 – Fastställ en gemensam politik som gör det möjligt att 

förbättra mottagandet av migranter (inklusive irreguljära migranter) och 

deras sociala integration och arbetsmarknadsintegration 

Förknippad vision: Ett Europa som garant för respekten för de grundläggande rättigheterna 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: europeiskt migrationsverk, garanti för ett anständigt mottagande i hela Europa 

Denna förändring syftar till att förbättra mottagandet av migranter inom EU, en problematik som 

medborgarna enhälligt pekat ut som akut. Införandet av en gemensam, samordnad och solidarisk 

invandringspolitik skulle i motsats till den nuvarande situationen fungera som en viktig drivkraft för fred. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

En lyckad förändring skulle innebära att det successivt införs en gemensam politik för mottagande av 

migranter. 

Ett medborgarinitiativ bör riktas till kommissionen och på medellång sikt göra det möjligt att anta en 

gemensam standard med en ram för mottagandet av migranterna och för deras sociala integration. På 

lång sikt skulle denna norm kunna få stöd genom att det skapas ett särskilt europeiskt migrationsverk 

och migrationspolitiken erkänns som en EU-befogenhet. 
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Förändring 14 – Bevara de olika europeiska regionernas särdrag 

(livsmedelsmärkning, hantverksprodukter och traditioner) för att förhindra 

likriktning av livsstilar och säkerställa produkters spårbarhet och kvalitet 

Förknippad vision: Ett Europa där varje stats intressen har företräde 

Vad omfattar denna förändring? 

Nyckelord: europeisk märkning, värdesättande av mångfald i fråga om kulturer och traditioner 

Den uttalade ambitionen med denna förändring är att bevara den europeiska mångfalden av traditioner 

och produkter och förhindra likriktning av livsstilar – kritik som ofta framförs mot EU. 

Vilka är de viktigaste stegen och vilka är kriterierna för en lyckad förändring? 

För medborgarna handlar det framför allt om att den befintliga databasen över olika europeiska och 

nationella märkningar ska bli mer lättillgänglig. För detta ändamål föreslås en webbplats ”med tre klick”: 

ett klick för att gå in på webbplatsen, ett andra klick för att öppna en karta över EU:s regioner och ett sista 

klick för att få se vilka märkningar som finns i varje region. 

En lyckad förändring skulle innebära en stärkt kommunikation om vad som uppnåtts, vilket i sin tur skulle 

leda till att medborgarna fick bättre kännedom om mångfalden av europeiska kulturer. 

 

  



 

 

  

Medborgarnas bidrag till konferensen om Europas framtid 

37 

 

Andra delen: presentation av resultaten av samrådet ”Parole 

aux Jeunes” (”Ge ordet till de unga”) 

 

Datum för samrådet 

9 maj–18 juli 2021 

 

Deltagandet i siffror 

50 008 deltagare 

2 918 förslag 

338 330 röster 

 

Samrådet ”Parole aux Jeunes” (”Ge ordet till de unga”) inleddes på initiativ av statssekreteraren med ansvar 

för Europafrågor. Det är ett led i konferensen om Europas framtid, som är EU-institutionernas unika projekt 

för deltagandedemokrati, som syftar till att ge alla europeiska medborgare möjlighet att uttrycka vad de 

förväntar sig av EU. Lärdomarna från samrådet ska ligga till grund för arbetet i konferensen om Europas 

framtid och för det franska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. 

Fyra viktiga lärdomar 

1. En massiv mobilisering av ungdomar: fler än 50 000 unga franska medborgare deltog i samrådet 

runtom i Frankrike. 

2. Samförstånd nåddes framför allt om den europeiska politiken för att bekämpa 

klimatförändringarna, flytta hem produktion till Europa, blåsa nytt liv i den europeiska 

demokratin och ge EU ökad tyngd i världen (ekonomi, forskning, mänskliga rättigheter och 

diplomati). 
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3. Idén om ett starkare och mer enat Europa präglade hela samrådet och det rådde samförstånd 

om flera punkter: 

 Ett ekonomiskt starkare Europa (bland annat genom att produktion flyttas hem) som kan stå upp 

mot Kina och USA 

 En europeisk diplomati med större tyngd på världsarenan 

 Ett Europa som är världsledande i kampen mot klimatförändringarna 

 Ett Europa där ungdomar har en samlande roll 

 Ett Europa enat i forskning och innovation 

 

4. Fyra idéer som kompletterar idéerna från medborgarpanelerna fick också brett stöd bland 

ungdomarna: 

 En europeisk ekonomi som tar sitt miljöansvar och sitt sociala ansvar 

 Ett Europa med bättre järnvägsförbindelser 

 Ett Europa med rättvisare beskattning 

 Starka insatser från EU:s sida för kvinnors rättigheter 
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22 idéer som fick brett stöd och 13 omdebatterade idéer fördelade över nio ämneskategorier inom 

ramen för konferensen om Europas framtid 

 

De idéer som fick brett stöd bygger på förslag som fick stöd av en majoritet av deltagarna i samrådet. De 

förslag som fick brett stöd är de förslag som fick mest stöd, i genomsnitt 79 % ”röster för”. 

 

De omdebatterade idéerna bygger på de förslag som deltagarna i samrådet diskuterade mest, med lika 

många röster för som emot. De omdebatterade förslagen är de förslag som diskuterades mest under 

samrådet. De fick i genomsnitt 40 % ”röster för” och 38 % ”röster emot”. 

 

Efter en genomgång av förslagen identifierades 22 idéer som fick brett stöd och 13 omdebatterade idéer. 

De 22 idéer som fick brett stöd och de 13 omdebatterade idéerna delades upp i nio kategorier, som 

motsvarar huvudämnena för konferensen om Europas framtid. 
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Sammanfattning av de idéer som fick brett stöd och de omdebatterade idéerna 
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Slutsats 

 

 

 

”Med ett ord bör Europa 2035 vara ...”: 

 

 

 

 

Medborgarnas svar på den sista frågan under den nationella konferensen: 

”Med ett ord bör Europa 2035 vara ...” 

 

 


