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Konferensen om Europas framtid är nu i full gång. Efter konferensens 
konstituerande plenarsammanträde i Strasbourg den 19 juni 2021 inledde de 
europeiska medborgarpanelerna sitt arbete med ett första möte i mitten av 
september. Panelerna består av omkring 800 slumpmässigt utvalda EU-
medborgare som återspeglar EU:s mångfald, uppdelade på fyra paneler 
som diskuterar angelägna ämnen inom en rad framträdande politiska 
områden. De europeiska medborgarpanelerna kommer tillsammans med de 
nationella medborgarpanelerna att spela en viktig roll i konferensen eftersom 
deras rekommendationer – tillsammans med bidrag från konferensens 
flerspråkiga digitala plattform – kommer att behandlas av konferensens 
plenarförsamling, som ska lägga fram förslag om konferensens slutresultat 
till styrelsen för konferensen om Europas framtid.  

Genom konferensens flerspråkiga digitala plattform, som gör det möjligt för 
alla EU-medborgare att yttra sig på något av de 24 officiella EU-språken, har 
synpunkter från medborgarna samlats in, och i slutet av oktober hade mer 
än 9 000 idéer lagts fram. Några inledande rapporter om bidragen på 
plattformen har offentliggjorts. Dessa ger en överblick över den mångfald av 
idéer som har diskuterats på plattformen samt under konferensrelaterade 
evenemang runt om i EU.   

Synpunkter från personer i åldern 16–30 var i fokus för det europeiska 
ungdomsevenemanget 2021, som anordnades den 8–9 oktober. På 
evenemanget samlades ungdomar i Strasbourg och online för att utforma 
och dela med sig av sina idéer om Europas framtid.  

I. INLEDNING  
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En viktig milstolpe var det andra sammanträdet i konferensens 
plenarförsamling, som ägde rum i Strasbourg den 22–23 oktober 2021. Det 
var plenarförsamlingens första sammanträde i sin fullständiga 
sammansättning, eftersom den europeiska medborgarpanelens 80 
representanter då tog plats. Plenarförsamlingen, med sin unika mångfald, 
tog del av de första rapporterna från panelernas pågående överläggningar 
och diskuterade de bidrag från medborgare som kommit in via den digitala 
plattformen, liksom även de bidrag som samlats in under de olika 
evenemang och debatter som anordnats som en del av konferensen. 
Ordförande för plenarförsamlingen var konferensens tre ordförande: Guy 
Verhofstadt, ledamot av Europaparlamentet, Gašper Dovžan, 
statssekreterare som företrädde rådet, samt Dubravka Šuica, 
kommissionens vice ordförande. 
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A. Den flerspråkiga digitala plattformen 

Den flerspråkiga digitala plattformen (https://futureu.europa.eu/) är 
fortfarande central för den gränsöverskridande demokratiska debatten i 
anslutning till konferensen om Europas framtid. Den ger varje EU-
medborgare möjlighet att delta på ett av de 24 officiella EU-språken. 
Medborgarna kan framföra sina idéer, uttrycka sitt stöd för andras idéer och 
ge sina synpunkter på dem. På plattformen kan alla också dela med sig av 
information om evenemang inom ramen för konferensen och rapportera om 
deras resultat. Bidragen är tillgängliga för allmänheten, precis som de öppna 
datafiler som är kopplade till den digitala plattformen. 

I slutet av oktober hade den flerspråkiga digitala plattformen haft mer än 3,6 
miljoner unika besökare och 33 213 aktiva deltagare. 9 111 idéer hade 
diskuterats och nästan 3 500 evenemang hade registrerats på plattformen, 
och deltagandet har ökat stadigt under de senaste månaderna. Det krävs 
ytterligare insatser för att göra plattformen mer känd och se till att den når ut 
till så många medborgare som möjligt. 

Vad händer på konferensen  
om Europas framtid? 

33,213 
deltagare på plattformen 

160,301 
deltagare på evenemang 

9,111 
idéer 

   

15,387 
kommentarer 

3,456 
evenemang 

45,470 
bifall 

   

Figur 1 Deltagandestatistik av den 29 oktober (källa: futureu.europa.eu)  

Bidragen på plattformen samlas in och analyseras och rapporter utarbetas 
av en entreprenör och publiceras på själva plattformen. En första delrapport 

II. VERKSAMHETER PÅ EUROPEISK 

NIVÅ  

https://futureu.europa.eu/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sv
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publicerades i september och omfattade bidrag som samlats in mellan den 
19 april och den 2 augusti 2021. Den 15 oktober 2021 publicerades den 
andra delrapporten, som omfattar bidrag fram till den 7 september 2021. En 
kompletterande rapport om bidrag från respektive medlemsstat på 
plattformen lades fram samtidigt. 

Av rapporterna från plattformen framgår att den europeiska demokratin samt 
klimatförändringar och miljö är de mest populära diskussionsämnena bland 
deltagarna hittills. Medborgare från alla EU-länder har även delat med sig av 
en mängd idéer om andra ämnen och diskuterat ett brett spektrum av 
ämnen under evenemang i anslutning till konferensen. 

 

Dessa rapporter, inbegripet tankekartor (mind maps), har gett värdefull 
information om den första omgången av de europeiska 
medborgarpanelerna. Detta hjälper deltagarna att ringa in och definiera 
arbetsområdena. De var även föremål för diskussion i konferensens 
plenarförsamling den 23 oktober 2021 samt innan dess under 
arbetsgruppernas sammanträden. 

Den tredje delrapporten publiceras i december 2021 och ska utgöra 
underlag för de europeiska medborgarpanelernas sista sammanträden och 
de kommande sammanträdena inom konferensens plenarförsamling. Den 
kommer att innehålla alla bidrag som inkommit fram till början av november. 
En slutrapport ska utarbetas nästa år, med sikte på att publiceras före det 
avslutande plenarsammanträdet på våren 2022. Ytterligare rapporter från 
respektive medlemsstat kommer även att offentliggöras. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBam1MIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0fe069dc36072188453cf63db1f14b9530316ddd/Report%20Kantar%20COFE%20MEMBER%20STATE_contributions%20November_final.pdf
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Med hjälp av moderering har plattformen varit en trygg plats där medborgare 
från alla samhällsskikt och alla delar av Europa har kunnat känna sig 
bekväma och välkomna att delta i debatten. Moderatorteamet under ledning 
av det gemensamma sekretariatet säkerställer på uppdrag av styrelsen att 
konferensstadgan och reglerna för att delta följs. Under de senaste 
månaderna är det är endast en liten del av bidragen som har krävt en 
översyn på grund av kränkande innehåll. 

B. De europeiska medborgarpanelerna 

De europeiska medborgarpanelerna är centrala för konferensen om Europas 
framtid och samlar omkring 800 medborgare från alla samhällsskikt runt om i 
EU. De har anordnats av de tre institutionerna på basis av de villkor som 
fastställts av ordförandena under övervakning av styrelsen, med stöd av ett 
konsortium. Deltagarna i de europeiska medborgarpanelerna valdes ut 
slumpmässigt under sommaren 2021 i enlighet med de fem kriterier som 
fastställts i den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas 
framtid (kön, ålder, geografiskt ursprung inklusive nationalitet och 
stad/landsbygd, socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå). Varje panel 
sammanträder under tre helger: första gången i Strasbourg, andra gången 
online och tredje gången i fyra städer (Dublin, Florens, Natolin och 
Maastricht), med institutioner för högre utbildning som värdar. 

Fyra temapaneler om vardera upp till 200 medborgare, där minst en 
tredjedel är personer i åldern 16–25, som valts ut slumpmässigt och 
motsvarar EU:s demografiska och sociala mångfald, påbörjade sina 
överläggningar i september 2021.  

Panelernas första sessioner ägde rum på plats i Strasbourg. Målet med 
sessionerna var att fastställa dagordningen för överläggningarna. 
Medborgarna som deltog i panelerna började med att reflektera över och 
utforma sin vision för Europa, och bestämde sedan vilka frågor som skulle 
diskuteras inom ramen för panelens huvudsakliga teman. Därefter 
prioriterades de ämnen som deltagarna ville fokusera på och fördjupa för att 
ta fram särskilda rekommendationer som Europeiska unionens institutioner 
ska följa upp. Diskussionerna och det kollektiva arbetet utfördes i två olika 
format: 

 I undergrupper bestående av 12–14 personer. I varje undergrupp 
talades fyra till fem olika språk. Varje deltagare kunde tala sitt eget 
språk. Arbetet i undergrupperna leddes av professionella moderatorer 
som valts ut av konsortiet av externa tjänsteleverantörer. 

 I ett plenarsammanträde, med alla deltagare närvarande. 
Plenarsammanträdena leddes av två huvudmoderatorer. 

De prioriterade ämnen som fastställts under diskussionerna delades in i så 
kallade arbetsområden (dvs. huvudteman) och underämnen och utgjorde 

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/rules-of-participation?locale=sv
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grund för den andra sessionen. I detta syfte fick deltagarna ta del av 
grundläggande information om ämnena och relevanta bidrag, inbegripet 
analys och tankekartor, från den första delrapporten om den flerspråkiga 
digitala plattformen samt presentationer av externa experter på hög nivå. 
Under den första sessionen utsågs de 20 representanterna för varje panel i 
konferensens plenarförsamling genom lottning.  

      

Den första sessionen för panelen ”En starkare ekonomi, social rättvisa, 
sysselsättning och utbildning, ungdomsfrågor, kultur, idrott och digital 
omställning” ägde rum den 17–19 september. Denna panel tar upp framtiden 
för vår ekonomi och sysselsättning, särskilt efter pandemin, även med 
hänsyn till tillhörande frågor om social rättvisa. Panelmedlemmarna 
diskuterar också möjligheter och utmaningar med den digitala omställningen, 
som är en av de största framtidsfrågorna på dagordningen. Panelen 
avhandlar också Europas framtid inom områdena ungdomsfrågor, idrott, 
kultur och utbildning. De deltagande medborgarna hälsades välkomna av 
ordförande Guy Verhofstadt, ledamot av Europaparlamentet. Arbetet under 
den första sessionen avslutades med antagandet av fem arbetsområden: 
”Arbeta i Europa”, ”En ekonomi för framtiden”, ”Ett rättvist samhälle”, 
”Lärande i Europa” och ”En etisk och trygg digital omställning”. Rapporten 
från sessionen finns tillgänglig på den flerspråkiga digitala plattformen.  

Session 1 för panelen ”Demokratin i EU, värden, rättigheter, 
rättsstatsprincipen och säkerhet” ägde rum den 24–26 september. I panelen 
behandlas frågor som rör demokrati såsom val, deltagande utanför 
valperioder, det upplevda avståndet mellan människor och deras folkvalda 
företrädare, mediefrihet och desinformation. Panelen behandlar också frågor 
som rör grundläggande rättigheter och värden, rättsstatsprincipen och 
kampen mot alla former av diskriminering. Samtidigt behandlar panelen 
EU:s inre säkerhet, t.ex. skydd av EU-invånarna mot terrorism och andra 
brott. Paneldeltagarna välkomnades av ordförande Gašper Dovžan, 
statssekreterare för EU-frågor och företrädare för rådets slovenska 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lZIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--eb6139d6c7f9d06d1c18f6064501a38f4f080a93/sn03411-re01.sv21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/298?locale=sv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa094IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--101082066450875743034809d6f1170e10036cbf/P1S2sv21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299?locale=sv
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299?locale=sv
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ordförandeskap. Arbetet under första sessionen avslutades med antagandet 
av fem arbetsområden: ”Säkerställa rättigheter och icke-diskriminering”, 
”Skydda demokratin och rättsstatsprincipen”, ”Reformera EU”, ” Skapa en 
europeisk identitet” och ”Öka medborgardeltagandet”. Rapporten från 
sessionen finns tillgänglig på den flerspråkiga digitala plattformen.  

      

Panelen ”Klimatförändringar, miljö och hälsa” hade sin första session den 1–
3 oktober. Panelen handlar om klimatförändringarnas effekter, miljöfrågor 
och nya hälsoutmaningar för Europeiska unionen. Dessa frågor rör också 
EU:s mål och strategier bland annat inom jordbruk, transport och mobilitet, 
energi och övergången till fossilfria samhällen, forskning, hälso- och 
sjukvårdssystem, hantering av hälsokriser samt förebyggande åtgärder och 
en hälsosam livsstil. Arbetet under första sessionen avslutades med 
antagandet av fem arbetsområden: ”Bättre levnadssätt”, ”Skydda vår miljö 
och vår hälsa”, ”Styra om vår ekonomi och konsumtion”, ”Mot ett hållbart 
samhälle” och ”Ta hand om alla”. Rapporten från sessionen finns tillgänglig 
på den flerspråkiga digitala plattformen.  

Den fjärde panelen, ”EU i världen och migration”, höll sin första session den 
15–17 oktober och diskuterade då i synnerhet EU:s roll i världen, bland 
annat mål och strategier för EU:s säkerhet, försvar, handelspolitik, 
humanitära bistånd och utvecklingssamarbete, utrikespolitik, 
grannskapspolitik och utvidgning samt hur EU bör hantera migration. 
Medborgarna välkomnades av ordförande Dubravka Šuica, kommissionens 
vice ordförande med ansvar för demokrati och demografi. Arbetet under 
första sessionen avslutades med antagandet av fem arbetsområden: ”Själv-
ständighet och stabilitet”, ”EU som internationell partner”, ”Ett starkt EU i en 
fredlig värld”, ”Migration ur ett mänskligt perspektiv” och ”Ansvar och 
solidaritet i EU”. Rapporten från sessionen finns tillgänglig på den 
flerspråkiga digitala plattformen.  

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFZaIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--959c259177c35077e8015348e6137b62347e9b78/sv21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/300?locale=sv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcDVtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dce5a84c776aea83194e8c036d5b332da75a158a/sv21.pdf
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301?locale=sv
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaWxzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0d2274f61d45de901c52b3989c750394f26abab0/sv21.pdf
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C. Det europeiska ungdomsevenemanget (8–
9 oktober) 

Det europeiska ungdomsevenemanget (EYE2021) ägde rum den 8–9 
oktober och samlade 10 000 ungdomar online och på plats 
i Europaparlamentet i Strasbourg för att utforma och dela med sig av sina 
idéer om Europas framtid. EYE är en unik möjlighet för personer i åldern 16–
30 att interagera personligen och online, inspirera varandra och utbyta 
synpunkter med experter, aktivister, makthavare och beslutsfattare i hjärtat 
av den europeiska demokratin. 

Sedan maj 2021 har över 2 000 förslag från unga medborgare runtom i EU 
samlats in online, i samarbete med Europaomfattande 
ungdomsorganisationer. Dessutom har flera sessioner anordnats med fokus 
på konferensen om Europas framtid, såväl online före evenemanget som på 
plats i Strasbourg under det europeiska ungdomsevenemanget. 

Efter evenemanget samlades de 20 mest framträdande idéerna från 
deltagarna, två för varje ämne under konferensen, i en rapport om 
ungdomars idéer till konferensen om Europas framtid som finns publicerad 
på 23 språk. Rapporten från evenemanget presenterades för konferensens 
plenarförsamling den 23 oktober av unga deltagare från de europeiska 
medborgarpanelerna, som även deltog i EYE2021. Alla insamlade idéer 
finns tillgängliga på search.youthideas.eu. 

 

http://www.eye2021.eu/
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBclJMIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fcae945ae333d2640589b708541ac13346c91a6a/2021_EYE_Report%20Booklet_A5_SV-Interactive.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBclJMIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--fcae945ae333d2640589b708541ac13346c91a6a/2021_EYE_Report%20Booklet_A5_SV-Interactive.pdf
http://search.youthideas.eu/
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D. Konferensens andra plenarsammanträde  
(22 och 23 oktober)  

Konferensens andra plenarsammanträde ägde rum den 22 och 23 oktober 
2021. Fler än 400 ledamöter av konferensens plenarförsamling deltog, 
antingen på plats eller på distans. 

 

Å samtliga ordförandens vägnar hälsade Guy Verhofstadt konferensens 
ledamöter välkomna till det andra plenarsammanträdet och noterade att inga 
invändningar framförts mot dagordningen. Han välkomnade särskilt de 80 
medborgare som representerade de fyra europeiska medborgarpanelerna, 
som deltog för första gången i konferensens plenarförsamling, och 
konstaterade med tillfredsställelse att plenarförsamlingens sammansättning 
nu är komplett. Även ordförande Dubravka Šuica välkomnade företrädarna 
för panelerna och underströk vikten av att konferensen är medborgarinriktad. 
Hon framförde ett särskilt varmt välkomnande till representanterna från 
västra Balkan. Ordförande Gašper Dovžan betonade att konferensen är ett 
medborgardrivet projekt och att det andra plenarsammanträdet skulle handla 
om att ta emot och diskutera synpunkter från de europeiska 
medborgarpanelerna, de nationella panelerna och evenemangen, det 
europeiska ungdomsevenemanget samt den flerspråkiga digitala 
plattformen.  

Ordförande Dubravka Šuica presenterade de europeiska 
medborgarpanelerna. Hon noterade att hon själv hade bevittnat det 
imponerande engagemanget hos en mycket heterogen grupp medborgare i 
panelernas arbete. De 800 deltagarna i de fyra panelerna hade genomfört 
sina första sessioner och har påbörjat diskussionerna om sina respektive 
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ämnen. De kommer att fortsätta sina diskussioner under de kommande 
månaderna och presentera sina rekommendationer för plenarförsamlingen.  
Därefter gav hon ordet till två representanter från var och en av de fyra 
europeiska medborgarpanelerna. Representanterna betonade i sina 
presentationer att panelerna hade fokuserat på att skapa en vision för 
framtiden inom sina respektive områden och att fastställa arbetsområden1 
och relaterade underämnen, och att de kommer att diskutera dessa mer 
djupgående under kommande sessioner.  

Därefter lämnades ordet fritt. Bland annat gjordes följande uttalanden:  

 Det tackades för synpunkterna från medborgarpanelernas första 
sessioner och betonades att redan dessa tog upp mycket relevanta 
ämnen, och vikten av att lyssna på medborgarnas idéer och sätta dem 
i centrum av konferensen underströks. 

 Det betonades att arbetet under konferensen bör leda till konkreta, 
påtagliga resultat. 

 Det uppmanades till en effektiv uppföljning av slutresultatet på ett 
strukturerat sätt. 

 Det underströks att EU-institutionerna och medlemsstaterna har ett 
avgörande ansvar för att säkerställa att konferensens resultat 
genomförs. 

 Den viktiga roll som lokala och regionala myndigheter spelar i hela 
processen betonades. 

 Medborgarpanelerna lyftes fram som en innovativ form av 
deltagandedemokrati som skulle kunna bibehållas som en mer 
permanent, strukturerad form av medborgardeltagande i framtiden. 

                                                
1. Information om arbetsområden och underämnen samt rapporter om panelernas arbete 
finns här: Europeiska medborgarpaneler – Konferensen om Europas framtid 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels?locale=sv
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Vissa talare underströk behovet av att lyssna till och interagera med 
medborgare från alla samhällsskikt och betonade vikten av mångfald och 
inkludering på konferensen. Andra ansåg att mer tid på plenarsammanträdet 
skulle ägnas åt att diskutera de olika ämnen som fastställts av panelerna 
och på den flerspråkiga digitala plattformen. 

En del talare menade att konferensen bör fokusera mer på politikrelaterade 
frågor och mindre på frågor som rör institutionella reformer och kompetens, 
medan andra underströk vikten av att EU har kapacitet att uppnå resultat 
inom de aktuella politiska områdena. 

Inom de ämnen och arbetsområden som presenterades av de åtta 
representanterna för de europeiska medborgarpanelerna berördes en 
mängd olika frågor, däribland följande: 

 Stöd för att utforma bättre och starkare ekonomier som samtidigt 
säkerställer social sammanhållning och rättvisa, bland annat genom 
tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning, minimiinkomst och bostäder 
till alla. 

 Åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna genom en rättvis 
omställning. 

 En rättvis gemensam inställning till migration.  
 Att hantera utmaningarna med demografiska förändringar.  
 Utveckling av digital teknik och skydd av digitala rättigheter (ett säkert 

och öppet digitalt samhälle). 
 Behovet av strategiskt oberoende. 
 En gemensam röst i utrikespolitik. 
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Flera ledamöter lyfte även följande frågor: 

 Respekten för rättsstatsprincipen och mediefriheten som 
grundläggande principer för EU. 

 Behovet av att respektera varje medlemsstats konstitutionella identitet. 
 Vikten av gemensamma värderingar och grundläggande rättigheter.  
 Behovet av att ytterligare utveckla deltagandedemokratin, 

direktdeltagandet och öppenheten i EU:s beslutsprocess.  

Ordförande Gašper Dovžan uppmanade representanterna från de 
nationella panelerna och evenemangen att presentera sitt arbete. I 
presentationerna gav representanterna en översikt över sin pågående och 
planerade verksamhet på olika nivåer och med olika aktörer. En del hade 
identifierat och rapporterade om preliminära ämnen för vidare diskussioner.  

Många talare uppmärksammade vikten av ungas delaktighet och lyfte fram 
evenemang med fokus på ungdomar, bland annat studenter. De betonade 
en mängd olika utmaningar som ungdomar ställs inför och presenterade en 
del av resultaten från dessa evenemang. 

Flera representanter betonade även vikten av det civila samhället när det 
gäller att anordna många av de evenemang som äger rum på nationell, 
regional och lokal nivå, men även när det gäller att säkerställa att 
konferensen når ut till medborgare i alla delar av EU, inbegripet 
marginaliserade grupper. 

Ett flertal representanter från de nationella panelerna och evenemangen 
uttryckte oro över att debatten hade en lägre deltagandegrad under denna 
punkt på dagordningen och betonade att det är av högsta vikt att alla 
ledamöter av plenarförsamlingen lyssnar till medborgarnas åsikter och 
genomför en effektiv uppföljning av deras rekommendationer.    

Ordförande Guy Verhofstadt återupptog sessionen på eftermiddagen genom 
att ge ordet till tre deltagare från det europeiska ungdomsevenemanget 
(EYE), som även är medlemmar i de europeiska medborgarpanelerna. De 
presenterade en översikt över de 20 ”bästa idéerna” som valts ut av de unga 
medborgare som deltagit i EYE och finns beskrivna i ”rapporten om 
ungdomars idéer”. De betonade att ungdomar har en tydlig vision för ett 
gemensamt Europa. Ordförande Guy Verhofstadt noterade att förslagen är 
mycket ambitiösa och att en del av dem skulle kräva omfattande reformer. 
Han föreslog att de skulle diskuteras parallellt med delrapporterna från den 
flerspråkiga digitala plattformen. 

Ordförande Verhofstadt inledde sedan debatten om den flerspråkiga 
digitala plattformen genom att lyfta fram viktig statistik. Han konstaterade 
att deltagandet hade ökat, men ansåg att ytterligare en ökning behövs. 
Ordföranden lyfte fram de idéer på plattformen som fått mest understöd och 
lett till mest kommentarer inom de olika ämnena, vilket återges i den andra 

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=sv
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delrapporten, och konstaterade att medborgarna är kritiska, men även 
mycket konstruktiva och har en önskan om att förbättra EU.  

I den debatt som följde betonade flera talare den unika och innovativa 
karaktären hos plattformen, som ger en röst till medborgarna och en plats att 
diskutera på alla officiella EU-språk, och man noterade det redan betydande 
antalet bidrag och besökare. Det konstaterades att endast ett fåtal 
användare hade behövt blockeras, trots inledande farhågor om censur. 
Andra ansåg att antalet deltagare borde vara högre och att plattformen ännu 
inte är tillräckligt välkänd och ännu inte når ut till tillräckligt många 
medborgare (i synnerhet ungdomar och kvinnor) och att ytterligare åtgärder 
krävs för att öka medvetenheten om plattformen. Flera talare ansåg att 
plattformen behöver göras tillgänglig och användarvänlig för alla, inklusive 
personer med funktionsnedsättningar. En del föreslog att plattformen skulle 
bibehållas även efter konferensen, möjligtvis även inom ramen för en mer 
strukturerad form av medborgardeltagande i framtiden.  

 

Det betonades att många idéer från plattformen redan diskuterats i 
panelerna, och under den efterföljande debatten byggde flera insatser direkt 
på idéer från plattformen. Talarna lyfte fram en mängd olika prioriteringar 
inom följande politiska områden: digital omställning, ekonomi och 
konkurrenskraft, regionernas roll, finansiella tjänster, social rättvisa, hälsa, 
rättsstatsprincipen, demokrati, medborgardeltagande, miljö och klimat, 
migration, energi, grundläggande rättigheter, värderingar, utrikespolitik, 
gemensamt försvar, säkerhet, utbildning och kultur. 

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sv
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Vissa kommenterade själva konferensens process och arbete. Behovet av 
konkret uppföljning om dess resultat uttrycktes vid flera tillfällen, och det 
gjorde även vikten av att involvera samarbetspartnerna från västra Balkan. 
Flera deltagare önskade fler tillfällen för medborgare att interagera med 
andra ledamöter av plenarförsamlingen, i synnerhet med förtroendevalda. 
Ordförande Guy Verhofstadt noterade betänkligheterna avseende 
medborgarnas delaktighet och betonade att formatet för följande 
plenarsammanträden kommer att vara annorlunda, eftersom de kommer att 
vara inriktade på resultaten av de europeiska medborgarpanelerna, och 
därmed kommer medborgarnas bidrag att stå i centrum.  

De tre ordförandena tackade alla för deras deltagande och bidrag och 
avslutade konferensens andra plenarsammanträde. 

Fredagen den 22 oktober hade plenarförsamlingens nio arbetsgrupper, 
som var och en består av omkring 50 ledamöter av plenarförsamlingen och 
behandlar alla ämnen från plattformen och de europeiska 
medborgarpanelerna, sina första sammanträden. Representanter från 
Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd 
och de nationella parlamenten är ordförande för två arbetsgrupper vardera, 
och ordföranden för Europeiska ungdomsforumet är ordförande för en 
arbetsgrupp. Under sitt första sammanträde påbörjade arbetsgrupperna 
diskussionerna om sina första intryck av de olika nationella och europeiska 
medborgarpanelerna samt av de bidrag från den flerspråkiga digitala 
plattformen som var relaterade till deras respektive ämnen.  

E. Styrelsen  

Styrelsen för konferensen om Europas framtid sammanträdde två gånger 
under perioden juli–oktober 2021: den 19 juli och den 20 september. För 
varje sammanträde finns det en detaljerad rapport på alla språk på den 
flerspråkiga digitala plattformen, under avsnittet Styrelse.  

https://futureu.europa.eu/pages/executive-board?locale=sv
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På sammanträdet den 19 juli godkände styrelsen ändringen av artikel 16 i 
konferensens arbetsordning om en ökad representation för lokala och 
regionala myndigheter och arbetsmarknadens parter i konferensens 
plenarförsamling. Styrelsen informerades även om de uppdaterade praktiska 
villkoren för organiseringen av de europeiska medborgarpanelerna, i 
synnerhet när det gäller ordningen och platserna för panelerna och metoden 
för att avgränsa ämnena, om läget för förberedelserna inför konferens 
plenarförsamlings arbetsgrupper, samt om den gemensamma 
kommunikationsplanen för konferensen om Europas framtid.  

På sammanträdet den 20 september informerades styrelsen om de 
europeiska medborgarpanelerna och i synnerhet om de positiva 
erfarenheterna från den första sessionen för panel 1 och förde en 
diskussion. Styrelsen informerades även om den flerspråkiga digitala 
plattformen, inbegripet delrapporterna och modereringen av plattformen, och 
förde en diskussion. Den godkände även förslaget till dagordning för 
konferensens plenarsammanträde den 22 och 23 oktober, med en grupp 
ämnen på förmiddags- och eftermiddagssessioner, och förde en diskussion 
på konferensens konstituerande plenarsammanträde. Slutligen informerades 
styrelsen om läget för förberedelserna inför konferensens plenarförsamlings 
arbetsgrupper och diskuterade kvarstående frågor.  

F. Annan verksamhet  

Att kommunicera om konferensen om Europas framtid är ett gemensamt 
ansvar för EU-institutionerna – Europaparlamentet, rådet och Europeiska 
kommissionen – och medlemsstaterna. Arbetet med att skapa medvetenhet 
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om konferensen handlar främst om att göra den flerspråkiga digitala 
plattformen känd som konferensens centrala knutpunkt. EU-institutionerna 
har fortsatt sitt samordnade arbete med att informera allmänheten om 
konferensen om Europas framtid och dess olika pelare och evenemang. De 
har utfört detta arbete via riktade kampanjer i sociala medier, bland annat 
med betalda annonser, genom att anordna och delta vid 
informationsevenemang (flera hundra till antalet, och många fler kommer att 
anordnas), samt genom att främja bevakning av god kvalitet i traditionella 
medier.  

Sedan september 2021 har omfattande upplysningskampanjer genomförts 
för att främja och informera om de europeiska medborgarpanelerna. Det rör 
sig bland annat om följande: 

 Pressinformation och paket till media (pressmeddelanden, information 
till medierna, bakgrundsdokument, webbstreaming osv.). 

 Inbjudningar till journalister att bevaka de första sessionerna som äger 
rum i Strasbourg (fler än 100 närvarande totalt). 

 Fyra tekniska genomgångar för media (tre i Strasbourg och en i 
Bryssel). 

 Uppmuntran av de medborgare som deltar i panelerna att bli 
”ambassadörer” för konferensen och interagera aktivt med såväl 
traditionella som sociala medier. 

 Videoserier med medborgares berättelser som kan användas för 
kommunikationssyften.   

 

Detta har medfört en redan omfattande bevakning runtom i EU samt i 
sociala medier. Många av paneldeltagarna har delat med sig av sina egna 
personliga erfarenheter och idéer om Europas framtid. 

https://futureu.europa.eu/?locale=sv
https://futureu.europa.eu/?locale=sv
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Europeiska regionkommittén har anordnat långvariga kommunikations- och 
informationsinsatser, bland annat över 120 på lokal nivå, däribland 
gränsöverskridande och transnationella medborgarpaneler och flera 
evenemang på hög nivå. Årets europeiska vecka för regioner och städer, 
EU:s viktigaste evenemang för regionala och lokala aktörer med 17 600 
deltagare, bidrog också till konferensens demokratiska debatt.  

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vidtog även åtgärder för att 
se till att dess ledamöter och de som de representerar kan delta till fullo i 
den första direkta Europaomfattande debatten för medborgare om EU:s 
framtida utmaningar och prioriteringar. En serie lokala evenemang har 
främjats, bland annat nationella samråd och evenemang anordnade på 
central nivå, av kommitténs grupper eller av sektioner, samt informations- 
och utbildningssammankomster för berörda aktörer, däribland 
arbetsmarknadens parter och det organiserade civila samhället, för att 
uppmana dem att bidra och förklara de olika villkoren.  

Borgmästaravtalet – Europa har även uppmanat alla undertecknande städer 
att engagera sig och sprida ordet till sina medborgare. Ett flertal evenemang 

http://cor.europa.eu/sv
https://cor.europa.eu/sv/engage/Pages/Future-of-Europe.aspx#Evenemang
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://www.eesc.europa.eu/sv
https://www.eesc.europa.eu/sv/our-work/civil-society-citizens-participation/conference-on-future-of-europe
https://www.borgmastaravtalet.eu/
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inom ramen för den pågående kampanjen för den förnyade ambitionen om 
ett rättvisare och klimatneutralt Europa har kopplats till konferensen om 
Europas framtid. Det civila samhällets konvent om Europas framtid och 
andra av det civila samhällets organisationer och plattformar på europeisk, 
nationell och regional nivå har gett stöd till den gemensamma 
ansträngningen och det gemensamma målet.  

 

  

https://civilsocietyeurope.eu/the-civil-society-convention-on-the-future-of-europe-is-ready-to-work/
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Enligt den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid 
ska konferensen genomföras gemensamt av Europaparlamentet, rådet och 
Europeiska kommissionen, som agerar som likvärdiga partner tillsammans 
med EU:s medlemsstater. Medlemsstaterna bidrar till konferensen genom 
ytterligare evenemang, var och en utifrån sina nationella förutsättningar. 

Medlemsstaternas verksamheter pågår, och inbegriper bland annat flera 
olika evenemang och initiativ på nationell, regional, lokal och i vissa fall 
transnationell nivå, som når många tusen deltagare. Det huvudsakliga målet 
med att anordna dessa evenemang och initiativ är att lyssna på 
medborgarna och göra dem delaktiga i högsta möjliga grad i debatterna om 
Europeiska unionen. Även integrering och att nå ut till medborgarna är en 
prioritering för dessa evenemang och initiativ, och det görs insatser för att 
inkludera personer som vanligtvis inte engagerar sig i EU-frågor.  

För att nå ut till så många medborgare som möjligt, och uppmuntra till 
medborgardeltagande, har olika kampanjer och initiativ genomförts för att 
höja medvetenheten om konferensen och dess digitala plattform i 
medlemsstaterna. Flera medlemsstater har även skapat särskilda 
webbplatser om konferensen som fungerar som nationella knutpunkter för 
information. 

Olika typer av evenemang har ägt rum eller håller på att anordnas, med en 
blandning mellan centraliserade och decentraliserade metoder, bland annat 
olika former av stöd till gräsrotsinitiativ.  

Verksamheter och evenemang i medlemsstaterna har anordnats eller håller 
på att anordnas av olika institutioner och berörda aktörer, däribland 
nationella, regionala och lokala myndigheter, organisationer i det civila 
samhället, arbetsmarknadens parter, föreningar och medborgare. I vissa fall 
arbetar även icke-statliga organisationer, kulturinstitut, tankesmedjor, 
universitet och forskningsinstitut aktivt med att anordna evenemang inom 
ramen för konferensen. Kommissionens representationskontor i medlems-
staterna och Europaparlamentets sambandskontor har ett nära samband 
med anordnandet av många av konferensens verksamheter och 
evenemang. 

En del av de verksamheter som anordnas inom ramen för konferensen 
innefattar internetbaserade samråd, debatter, diskussionsserier, 
workshoppar, seminarier, opinionsundersökningar och fokusgrupper.  

III. VERKSAMHETER PÅ 
NATIONELL/REGIONAL/LOKAL 
NIVÅ 
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Vid många av dessa verksamheter och evenemang fästs särskild vikt vid att 
den yngre generationen engagerar sig, till exempel genom verksamheter 
som anordnas med studenter eller elever och nära samarbete med skolor, 
utbildningsanstalter och universitet. 

Evenemang ska registreras på den digitala plattformen och arrangörerna 
uppmuntras att ladda upp rapporter om evenemangen så att deras resultat – 
precis som alla bidrag på plattformen – kan beaktas i konferensprocessen 
genom plattformsrapporter.  

Flera medlemsstater håller dessutom på att anordna nationella 
medborgarpaneler, där medborgare som är representativa för befolkningen 
diskuterar sina prioriteringar för Europas framtid. I enlighet med den 
gemensamma förklaringen kommer man i konferensens plenarförsamling att 
diskutera rekommendationerna från de nationella och europeiska 
medborgarpanelerna – indelade i teman – förbehållslöst och utan att 
omfattningen begränsas till på förhand fastställda politikområden.  

För att bistå de medlemsstater som önskar anordna nationella 
medborgarpaneler utgavs den 26 maj 2021 en vägledning som innehåller en 
uppsättning principer för goda överläggningar2. 

 

  

                                                
2. Tillgänglig på den flerspråkiga digitala plattformen: https://futureu.europa.eu/pages/our-
guides?locale=sv  

https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=sv
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=sv
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De europeiska medborgarpanelerna kommer att anordna sessioner för 
tredje gången och lägga fram sina rekommendationer. Bidragen och 
diskussionerna på den flerspråkiga digitala plattformen fortsätter och en 
slutrapport kommer att utarbetas i början av 2022. Konferensens nästa 
plenarsammanträde planeras äga rum den 21–22 januari 2022 och då ska 
debatter och diskussioner om rekommendationerna från de nationella och 
europeiska medborgarpanelerna påbörjas.  

Mer information om konferensen finns här: 
https://futureu.europa.eu?locale=sv 

 

 

 

 

IV. NÄSTA STEG 

https://futureu.europa.eu/?locale=sv
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