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Mellemliggende skridt til gennemførelse af en borgerhøring

Indledning: Fra begrænset erfaring til brud på den onde cirkel

1-. EU's initiativer har givet gode erfaringer, men tilslutningen har været begrænset
Kommissionens høring og offentlige debat i forbindelse med gennemførelsen af forslagene i 
Plan D for demokrati, debat og dialog samt hvidbogen om en europæisk 
kommunikationspolitik og dokumentet Debate Europe har givet gode erfaringer, men er 
fortsat begrænset, eftersom de kun nåede ud til nogle tusinde deltagere (den forventede 
tilslutning var omkring 50.000 borgere).

2-. Forslag til elektroniske, interaktive tovejshøringer baseret på registrering
Et passende skridt hen imod gennemførelse af en kommende borgerhøring i form af interaktiv 
tovejskommunikation bør baseres på elektroniske værktøjer, herunder oprettelse af et register 
over vælgere, og bør støttes effektivt gennem fremme af stærke forbindelser til andre medier 
end internettet.

3-. Brud på den onde cirkel gennem en selvbærende dialogplatform
Det er formentlig den eneste metode til at bryde den onde cirkel i forbindelse med den 
manglende evne til at nå en lang række borgere – og dermed nå millioner i stedet for blot 
nogle tusinde og inddrage dem i en regelmæssig dialog, som rækker ud over deres deltagelse i 
valget til Europa-Parlamentet hvert femte år.

Konklusioner vedrørende eksperternes bidrag til den offentlige høring den 8. december

1. Legitimitetskrise og fare for nulsumsspil

De indbudte eksperter påviste en latent legitimitetskrise i forbindelse med EU-institutionerne 
og EU-projekter generelt. Borgerne mangler interesse i og adgang til vigtig information om 
EU-spørgsmål, selv om de fortsat giver udtryk for deres støtte til EU's integration (se tidligere 
arbejdsdokument om emnet). Hr. Schmitter understregede forskellen mellem 
legitimitetskrisen på nationalt plan og EU-plan – hvor sidstnævnte fjernes fra sin historiske 
hovedstad og derfor er mere sårbar. Hr. Siedentop mente, at den største trussel mod EU's 
legitimitet var den fortsatte konkurrence mellem det nationale og europæiske plan, som kan 
resultere i et nulsumsspil: hvis de [=EU] vinder, taber vi [medlemsstaternes borgere].

2. Perspektiver for et transeuropæisk demokrati

Hr. Siedentop, hr. Kaufman og hr. Schmitter understregede ligeledes den krise, der generelt 
påvirker det politiske partisystem. De var enige om behovet for at udvikle andre metoder til at 
mindske kløften mellem EU og borgerne og aktivt fremme udviklingen af en fælles EU-
identitet, hvor politiske aktiviteter er produktet og ikke en forudsætning. Hr. Schmitter og hr. 
Esposito understregede muligheden for at anvende elektroniske værktøjer i forbindelse med 
høringerne for at fremme et transeuropæisk demokrati, og de henviste til erfaringer fra 
Schweiz, Estland og Finland. De bekræftede behovet for formel rigtighed i forbindelse med 
disse høringer, som især begrænser en mulig udbredelse.
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3. Begrænset tilslutning til de nuværende aktiviteter på EU-plan

Hr. Dumort, Kommissionens repræsentant, havde begrænset sig til at præsentere de 
kommunikationsinstrumenter, som Kommissionen har til rådighed, med særlig vægt på anden 
generation af EU-borgerhøringer, og han konkluderede, at disse initiativer såvel direkte som 
indirekte kun var nået ud til omkring 50.000 borgere.

II. Forslag til et mellemliggende skridt til gennemførelse af en borgerhøring

1. Forventede fordele ved en omfattende EU-borgerhøring af almen interesse (ECGI)

Situationen må ikke føre til, at projektet om gennemførelse af en borgerhøring opgives.
Ordføreren mener især, at den kommende udvikling på mellemlang sigt og med den passende 
forberedelse bør bidrage til følgende:

a. fremme udviklingen af et europæisk offentligt debatforum

b. mindske afstanden mellem EU og dets borgere (hvad angår information og engagement)

c. fremme borgernes deltagelse i offentlige aktiviteter

d. styrke de politiske partiers og ngo'ernes deltagelse på EU-plan

Borgerhøringen skal ligeledes styrke forbindelserne til de politiske partier og ngo'er ved at 
lade dem deltage i debatterne og forbinde såvel det nationale som det europæiske plan
(navnlig i forbindelse med "genopfindelsen" af politiske partier)

e. grænseoverskridende identifikation fører til indførelse af europæiske aktiviteter

Det bør også understreges, at en omfattende EU-borgerhøring, som skal omfatte de samme 
spørgsmål, afholdes med jævne mellemrum og foregå samtidigt i medlemsstaterne, vil gøre 
det muligt gradvist at udvikle en praksis til fremme af grænseoverskridende og tværnationale 
aktiviteter samt udveksling mellem politiske partier og medier, hvilket dermed vil give 
borgerne en reel følelse af et transeuropæisk demokrati.

2. Forventet ramme for gennemførelsen af en borgerhøring

a. Tidsramme

For at oprette den ramme og de betingelser, der er nødvendige for en succesfuld 
gennemførelse, er der behov for tid, grundig forberedelse, stærk og løbende kommunikation 
mellem aktørerne og erfaring. Dette kan tage mellem tre og seks år.
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b. Nuværende godkendelse af de foreslåede instrumenter vedrørende en borgerhøring

Drøftelserne i AFCO-udvalget har vist, at det i praksis vil blive vanskeligt at gennemføre en 
EU-borgerhøring af almen interesse som foreslået af ordføreren til fremme af EU's 
integration, da der er behov for en bred politisk og ideologisk støtte, for at gøre den vellykket. 
Dette skyldes følgende:

- Anvendelsesområdet for det nye instrument kræver en væsentlig indsats fra EU-
institutionernes side og kan først forudses efter en tilpasningsperiode samt justering af 
instrumentet, så det passer til formålet, hvilket kræver bred accept.

- Mangel på praktisk erfaring i dette omfang hos såvel EU-institutionerne som de 
europæiske civilsamfund.

4. Forslag til et mellemliggende skridt: Interaktiv elektronisk høring (IEC)

For at opnå en afgørende mængde erfaringer, vænne borgerne og offentligheden til denne 
praksis og gradvist inddrage Kommissionen opfordrer ordføreren til at analysere de 
tilgængelige muligheder og udvikle et mellemliggende skridt – en interaktiv elektronisk 
høring af borgerne. Ligesom det er tilfældet med EU-borgerhøringen, bør den interaktive 
elektroniske høring omfatte grundlæggende aspekter vedrørende EU's nærmeste fremtid 
(mulige lovgivningsforslag).

III. Udformning af et mellemliggende skridt

1. Forudsætninger

a. Bidrag fra en Eurobarometerundersøgelse

Måden og kriterierne for denne deltagelse bør fastsættes i henhold til resultaterne af en 
Eurobarometerundersøgelse (som anbefalet af eksperter) af formål og metoder ved interaktiv 
kommunikation, men generelt af holdningen til en direkte høring.

b. EU-valgliste

Ifølge undersøgelsen bør Kommissionen oprette et register over borgerne i henhold til 
medlemsstaternes registreringsbestemmelser. I den forbindelse er der behov for at 
oprette/indføre en kompetent tjeneste, afdeling på tværs af tjenestegrenene eller enhed. De 
borgere, der ønsker at deltage i høringen, skal have adgang til registret. Valglisten vil give en 
række fordele, hvad angår sikkerhed og borgerdeltagelse, og vil bidrage til at danne 
grundlaget for en regelmæssig høringspraksis. Alle borgere har mulighed for at blive 
registreret. Af hensyn til offentliggørelse bør der især lægges vægt på at opfordre borgerne til 
at lade sig registrere. Registreringsprocessen skal især fremmes gennem EU's medier (navnlig 
de offentlige medier) og støttes/fremmes af de politiske partier og ngo'er.

Ud over at kortlægge støtten til EU vil registreringen have den fordel, at kommunikationen 
med de involverede borgere styrkes.
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2. Procedure

a. Indsamling af svar

Kommissionen stiller de registrerede borgere en række spørgsmål (3-10), som skal udformes i 
fællesskab med Europa-Parlamentets udvalg. Spørgsmålene skal vedrøre EU's fremtid, men 
også den nærmeste fremtid (mulige lovgivningsforslag).
Svarene skal indsamles af Kommissionen, navnlig gennem elektroniske afstemningssystemer, 
to til tre måneder efter, at spørgsmålene er blevet offentliggjort og udbredt. Perioden bør 
fastsættes i forbindelse med debatten om de foreslåede spørgsmål i henholdsvis EU-
institutionerne, de nationale institutioner og skal offentliggøres i medierne. I løbet af denne 
periode skal borgerne have mulighed for at registrere sig. Afstemningen skal så vidt muligt 
ske samtidig. Vælgere, der ikke er registreret, kan ikke deltage.

b. Behandling af resultaterne: opbygning af tillid

Resultaterne af sådanne interaktive høringer bør indsamles og analyseres af et særligt organ 
oprettet af Kommissionen i fællesskab med en tværpolitisk gruppe fra Europa-Parlamentet.
Institutionens formelle svar skal offentliggøres i fællesskab og danne grundlag for 
gennemførelsen.

3. Udvikling af værktøjer og teknikker til øget deltagelse

a. Offentliggørelse gennem og forbindelse til andre mediekanaler

Hvis fokus omkring disse høringer, hvad angår deltagere, skal minde om internetværktøjer, er 
der behov for at oprette en stærk forbindelse til andre massemedier gennem skriftlig reklame 
og audiovisuelle medier. Politiske partier og ngo'er bør ligeledes kunne opfordre borgerne til 
at deltage.

b. Tværnationale debatter

Præsentationen og kampagnen bør fremme anvendelsen af en række eksisterende værktøjer og 
teknikker med henblik på at øge deltagelsen, såsom strukturerede udvekslinger og debatter 
mellem ledere på nationalt og europæisk plan.

c. Smartvote

Smartvote er et elegant elektronisk afstemningssystem, som giver borgerne mulighed for at 
sammenligne deres svar med de valgte repræsentanters, hvilket samtidig øger det deltagende 
og repræsentative demokrati.
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