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Övergångsstadium i genomförandet av ett europeiskt medborgarsamråd om frågor av 
allmänt intresse

Inledning: Erfarenheterna är begränsade och EU måste bryta sig ur den onda cirkeln

1. Europeiska kommissionens initiativ har gett avsevärda erfarenheter, men räckvidden har 
varit begränsad
De samråd och offentliga debatter som har anordnats av kommissionen för att genomföra 
förslagen i plan D som i demokrati, dialog och debatt, meddelandet om vitboken om en 
europeisk kommunikationspolitik och meddelandet ”Debattera EU” har tillfört många positiva 
aspekter, men har trots detta förblivit mycket begränsade eftersom man endast har nått några 
tusen deltagare (den förväntade räckvidden var 50 000 medborgare indirekt).

2. Förslag om dubbelriktade elektroniska interaktiva samråd baserat på registrering
Genomförandet av ett europeiskt medborgarsamråd om frågor av allmänt intresse i framtiden 
(European Citizen’s Consultation of General Interest, ECGI) i form av en dubbelriktad 
interaktiv kommunikation bör baseras på elektroniska hjälpmedel, däribland inrättande av ett 
väljarregister, och bör stödjas av en effektiv marknadsföring genom starka kopplingar till
andra medier förutom Internet.

3. Att bryta den onda cirkeln för att skapa en fristående plattform för dialog
Detta förefaller vara det enda sättet att bryta den onda cirkeln när det gäller oförmågan att nå 
ut till ett större antal medborgare – att nå ut till miljontals i stället för tusentals medborgare 
och engagera dem i en regelbunden och konsekvent dialog som går utöver deras deltagande i 
valet till Europaparlamentet vart femte år.

I. Slutsatser om experternas bidrag till den offentliga utfrågningen den 8 december

1. Legitimitetskrisen och riskerna med ett nollsummespel

De inbjudna experterna ansåg att EU-institutionerna och EU-projektet har drabbats av en 
legitimitetskris generellt sett. Medborgarna är inte intresserade av och har inte heller tillgång 
till information om EU-frågor, även om de fortfarande stöder den europeiska integrationen (se 
föredragandens föregående arbetsdokument om denna fråga). Philippe Schmitter lyfte fram 
skillnaden mellan legitimitetskrisen på nationell nivå och EU-nivå – EU förlorar sitt historiska 
kapital och är därför mer sårbart. Larry Siedentop ansåg att det största hotet mot EU:s 
legitimitet är den uppfattade konkurrensen mellan nationell nivå och EU-nivå som skapar ett 
nollsummespel: ”om de [dvs. EU] vinner betyder det att vi [medborgarna i medlemsstaterna]
förlorar”.

2. Utsikter för EU:s gränsöverskridande demokrati

Larry Siedentop, Bruno Kaufman och Philippe Schmitter hävdade också att krisen har drabbat 
det politiska partisystemet i allmänhet. De var eniga om att det är nödvändigt att ta fram andra 
hjälpmedel för att minska avståndet mellan EU och medborgarna och aktivt stimulera 
utvecklingen av en gemensam EU-identitet. De hävdade vidare att politiska pilotprojekt är ett 
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resultat av denna process, och inte en nödvändig förutsättning. Philippe Schmitter och
Frédéric Esposito pekade på möjligheten att använda elektroniska hjälpmedel för samråden 
för att stimulera den gränsöverskridande demokratin, och nämnde exempel på hur sådana 
hjälpmedel använts i Schweiz, Estland och Finland. Experterna höll med om att samråden 
måste genomföras regelbundet, annars kommer den drivkraft de kan tillföra att begränsas 
starkt.

3. EU når endast ut till medborgarna i begränsad omfattning

Kommissionens företrädare Alain Dumort begränsade sig till att redogöra för de 
kommunikationsinstrument som kommissionen har tillgång till, och inriktade sig särskilt på 
andra generationen av den europeiska medborgarkonsultationen, som omfattar både direkta 
och indirekta insatser för att nå ut med sådana initiativ, som dock endast når 
50 000 medborgare.

II. Förslag till ett övergångsstadium i genomförandet av det europeiska 
medborgarsamrådet

1. Förväntade fördelar när det europeiska medborgarsamrådet om frågor av allmänt 
intresse genomförs fullt ut

Den rådande situationen får inte leda till att ECGI-projektet läggs ned. Föredraganden anser 
att samråden, om de förbereds på lämpligt sätt, bör de kunna bidra till utvecklingen på 
medellång sikt när det gäller följande aspekter:

a. Stimulera utvecklingen av en plattform för offentlig debatt inom EU.

b. Minska klyftan (när det gäller information och engagemang) mellan EU och medborgarna.

c. Stimulera medborgarnas deltagande i det offentliga livet.

d. Stärka politiska partiers och icke-statliga organisationers engagemang på EU-nivå.

Det är även viktigt att samråden bidrar till att bredda kontakterna med politiska partier och 
icke-statliga organisationer genom att engagera dem i debatterna och samordna insatserna på 
nationell nivå och EU-nivå (detta är särskilt viktigt för ”förnyelsen” av de politiska partierna).

e. Identifiera gränsöverskridande faktorer som kan ge upphov till pilotprojekt på EU-nivå.

Det ska även betonas att ett regelbundet EU-omfattande samråd där samma frågor ställs till 
alla medborgare bör göra det möjligt att gradvis utveckla en praxis för att stimulera 
gränsöverskridande och transnationell verksamhet och utbyte mellan de politiska partierna 
och medierna och ge medborgarna en verklig känsla av gränsöverskridande EU-demokrati.
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2. Planerad ram för inrättandet av ett europeiskt medborgarsamråd om frågor av 
allmänt intresse

a. Tidsram

Det krävs tid, grundlig planering och ett starkt och smidigt kommunikationsflöde mellan de 
berörda aktörerna och även erfarenhetskapital för att skapa de nödvändiga ramarna och 
förutsättningarna för en framgångsrik lansering. Det kan ta 3–6 år.

b. Rådande inställning till det föreslagna samrådsinstrumentet

Diskussionerna i utskottet för konstitutionella frågor visar att det under de rådande 
förhållandena skulle vara svårt att praktiskt genomföra föredragandens förslag om ECGI som 
ett verktyg för att ge den europeiska integrationen den breda politiska och ideologiska grund 
som krävs för den ska bli framgångsrik. Skälen till detta är följande:

– Omfattningen av ett sådant instrument kräver avsevärda insatser från 
EU-institutionerna och kan genomföras först efter en tid av anpassning och justering 
av instrumentet för att det ska passa behoven och godtas allmänt.

– Både EU-institutionerna och civilsamhället i EU har bristande erfarenhet av 
genomförande i bred skala.

4. Förslag till ett övergångsstadium: Interaktiva elektroniska samråd (IEC)

För att skapa en kritisk massa av erfarenhet, vänja medborgarna och den allmänna opinionen 
vid ett sådant instrument och gradvis engagera kommissionen föreslår föredraganden att de 
tillgängliga alternativen analyseras och att man utformar ett övergångsstadium – interaktiva 
elektroniska samråd med medborgarna. Precis som för ECGI bör detta interaktiva samråd 
handla om grundläggande frågor som rör EU:s nära framtid (eventuellt lagstiftningsförslag).

III. Utformning av övergången

1. Nödvändiga förutsättningar

a. Bidrag från en Eurobarometerundersökning

Formen och kriterierna för ett sådant medborgerligt deltagande bör tas fram på grundval av 
resultaten från en Eurobarometerundersökning (och även enligt experternas 
rekommendationer) om målen och metoderna för en interaktiv kommunikation, men även 
medborgarnas inställning till direkta allmänna samråd.

b. Väljarregister på EU-nivå

När undersökningen har genomförts bör kommissionen inrätta ett väljarregister för 
medborgarna i enlighet med reglerna för väljarregistrering i medlemsstaterna. I det här skedet 
är det lämpligt att fastställa/besluta om en behörig tjänst, en övergripande avdelning eller en 
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enhet. Registret ska vara öppet för de medborgare som vill delta i samråden. Väljarregistret 
bör ge avsevärda säkerhetsfördelar och bidra till att öka medborgarnas deltagande. Det 
kommer även att utgöra en god grund för regelbundna samråd. Alla medborgare kommer att 
uppmanas att registrera sig. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt marknadsföringen för att 
uppmuntra medborgarna att registrera sig. Registreringsprocessen måste marknadsföras i stor 
skala via medierna i EU (här bör offentliga medier spela en särskild roll) och främjas/stödjas 
av de politiska partierna och de icke-statliga organisationerna.

Med hjälp av detta register blir det möjligt att kartlägga stödet för EU, och en annan fördel är 
att man skapar en stark kommunikationskanal med engagerade medborgare.

2. Förfarande

a. Insamling av svaren

Kommissionen bör ta fram en enkät med frågor till de registrerade medborgarna (3-10 frågor), 
och frågorna bör utformas i samarbete med parlamentets utskott. De bör handla om en rad 
områden som rör EU:s framtida dimension, men det bör även ingå särskilda frågor om den 
närmaste framtiden (framtida lagstiftningsförslag).

Svaren ska samlas in av kommissionen efter 2–3 månader, främst genom e-röstningsverktyg, 
när frågorna har publicerats och spritts till allmänheten. En debatt om de föreslagna frågorna 
bör föras mellan EU-institutionerna, de nationella institutionerna och i medierna under den 
här tiden. Under denna period bör medborgarna ha möjlighet att registrera sig. Omröstningen 
bör i så stor utsträckning som möjligt ske simultant enligt rekommendationerna i 
undersökningarna och så långt förhållandena tillåter det. Oregistrerade väljare bör inte få 
delta.

b. Utnyttja resultaten: bygga upp förtroendet

Resultaten av de interaktiva samråden bör samlas in och analyseras av ett särskilt organ som 
inrättas inom kommissionen i samarbete med en tvärgrupp inom parlamentet. Det formella 
svaret bör offentliggöras gemensamt av institutionerna samtidigt som ett förslag till 
genomförande presenteras.

3. Utveckling av verktyg och teknik för att öka deltagandet

a. Marknadsföring och kopplingar till andra mediekanaler

Om samrådet inriktas på personer som är vana vid att använda Internetverktyg krävs även en 
stark koppling till medierna genom marknadsföring i skriftliga och audiovisuella medier. 
Politiska partier och icke-statliga organisationer bör även ha möjlighet att bjuda in 
medborgarna att delta i samråden.
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b. Gränsöverskridande debatter

Presentationen och kampanjen bör utvecklas genom användandet av olika befintliga verktyg 
och tekniker som är utformade för att öka deltagandet, t.ex. strukturerade utbyten och debatter 
mellan ledare på nationell nivå och EU-nivå.

c. ”Smartvote”

”Smartvote” är ett smidigt e-röstningsverktyg som ger medborgarna möjlighet att jämföra sina 
åsikter med sina valda företrädares, vilket samtidigt stärker den deltagande och representativa 
demokratin.


	763828sv.doc

