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Pressemeddelelse
Luxembourg, den 5. september 2019
Effektiviteten af Europa-Kommissionens offentlige høringer bør
styrkes gennem bedre opsøgende aktiviteter over for borgerne,
siger revisorerne
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret har Europa-Kommissionens ramme for
høring af offentligheden i forbindelse med udarbejdelse og evaluering af EU-love og -politikker
en høj standard. Resultaterne af de nylige offentlige høringer, der blev undersøgt, var samlet
set tilfredsstillende, siger revisorerne. De anbefaler imidlertid, at Kommissionen forbedrer sine
opsøgende aktiviteter over for borgerne for at fremme større deltagelse. Endvidere bør den
overvåge og vurdere bidragene bedre for at beskytte mod resultatmanipulering, siger de.
Kommissionen hører borgere og interessenter angående alle Unionens arbejdsområder og i hele
den politiske cyklus. Borgere kan også når som helst fra indledningen til evalueringen af EU's
politikker give udtryk for deres synspunkter på Kommissionens webportal "Deltag i debatten".
Kommissionen gennemfører over 100 offentlige høringer om året.
Revisorerne vurderede, om Kommissionens offentlige høringer er effektive med hensyn til at nå
ud til borgere og interessenter og gøre brug af deres bidrag. De undersøgte en række nylige
onlinehøringer, bl.a. om sommertid, migrationsforanstaltninger og landbrugspolitik. De
gennemførte også en spørgeundersøgelse for at finde ud af, hvor tilfredse høringsdeltagerne rent
faktisk var.
"Inddragelse af borgerne i offentlige høringer er afgørende for at bevare EU's demokratiske
legitimitet og sikre love og politikker af høj kvalitet," siger Annemie Turtelboom, det medlem af
Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Kommissionen bør gøre mere
for at opfylde målet om offentlig deltagelse ved hjælp af de bedst mulige opsøgende aktiviteter
over for borgerne, og den bør oplyse deltagerne om de offentlige høringers resultater."
Revisorerne anerkender, at Kommissionens ramme har en høj standard, og at deltagerne
generelt er tilfredse med den offentlige høringsproces, men de konstaterede mangler i
Kommissionens opsøgende aktiviteter og feedback.

Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på www.eca.europa.eu.
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I 2018 deltog gennemsnitlig 2 000 borgere i hver høring. Dette tal omfatter ikke
"sommertidshøringen", som gav rekordmange svar - 4,6 millioner - hvoraf langt de fleste dog
kom fra én medlemsstat (Tyskland). Revisorerne konstaterede dog også, at der i én af høringerne
i deres stikprøve kun deltog tre personer. Dette viser, at Kommissionen bør forbedre sine
opsøgende aktiviteter, siger revisorerne. De anbefaler, at den i højere grad samarbejder med sine
kontorer i medlemsstaterne og med de nationale myndigheder for at formidle flere oplysninger
om offentlige høringer, og at den tilpasser sine kommunikationskanaler for at udvide spektret af
potentielle deltagere og afhjælpe informationshuller. Ifølge revisorerne blev der i høringerne
med de laveste antal svar ikke benyttet flere forskellige kommunikationskanaler til at nå
målgrupperne, men det blev der i dem med de højeste antal svar.
Deltagelsen var også højere, når spørgeskemaet forelå på alle de officielle EU-sprog. Revisorerne
fandt imidlertid ingen klare kriterier for afgørelser om, hvorvidt høringer havde "bred offentlig
interesse" og derfor skulle oversættes. De opfordrer Kommissionen til at fremlægge centrale
dokumenter vedrørende sådanne initiativer og "prioriterede" initiativer på alle 24 officielle EUsprog, så alle borgere kan deltage let og effektivt. Desuden bør spørgeskemaerne, der somme
tider er lange og komplekse, være mere læsevenlige.
Forberedende oplysninger om formålet med en høring og den planlagte anvendelse af dens
resultater kan med stor sandsynlighed indvirke positivt på deltagelsesprocenten og svarenes
kvalitet. Revisorerne bemærkede, at Kommissionen ikke systematisk havde udarbejdet og
offentliggjort sine høringsstrategier eller andre forhåndsoplysninger, men opfordrer den til at
gøre dette fremover.
Revisorerne anbefaler også, at Kommissionen giver deltagerne rettidige tilbagemeldinger om
høringernes resultater. De konstaterede, at tilbagemeldingerne til respondenterne var
utilstrækkelige, idet rapporterne med resultaterne af høringerne somme tider manglede helt
eller først var blevet fremlagt, længe efter at høringerne var slut, og ofte forelå de kun på
engelsk.
Kommissionens dataanalyse var samlet set tilfredsstillende, men revisorerne advarer om, at
kontrollen af svarenes gyldighed er begrænset. De opfordrer til anvendelse af høje standarder for
databehandling og -sikkerhed med henblik på at beskytte den offentlige høringsproces mod
resultatmanipulering. De anbefaler også, at Kommissionen systematisk vurderer, om dens
offentlige høringer opfylder alle deres mål.
Bemærkninger til redaktører
OECD har Kommissionen på en førsteplads blandt sine medlemmer med hensyn til inddragelse af
borgerne ved udarbejdelse af lovgivning. I 2018 bad Europa-Parlamentet Revisionsretten om at
vurdere, hvordan borgerne direkte kan deltage og bidrage gennem hele EU's lovgivningsproces.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet.
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Særberetning nr. 14/2019 "'Deltag i debatten!': Kommissionens offentlige høringer inddrager
borgerne, men de opsøgende aktiviteter er mangelfulde" kan fås på Revisionsrettens websted
(eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. Revisorerne har tidligere offentliggjort beslægtede beretninger
om bedre regulering og EU-rettens gennemførelse i praksis.
Pressekontakt vedrørende denne beretning
Damijan Fišer - E: damijan.fiser@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24
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