
 

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport. Hela rapporten 
finns på www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

SV 

Pressmeddelande 
Luxemburg den 5 september 2019 

Insatserna för att nå ut till medborgarna måste bli bättre för att 
Europeiska kommissionens offentliga samråd ska bli 
ändamålsenligare, säger revisorerna  

Europeiska kommissionens ram för samråd med allmänheten i samband med utarbetande och 
utvärdering av EU:s lagar och politiska strategier håller en hög standard, enligt en ny rapport 
från Europeiska revisionsrätten. Resultaten av ett urval av offentliga samråd från senare tid har 
överlag varit tillfredsställande, säger revisorerna. De rekommenderar dock att kommissionen 
förbättrar sina insatser för att nå ut till medborgarna och öka deltagandet. Dessutom behöver 
kommissionen övervaka och bedöma bidragen bättre för att förhindra att resultaten 
manipuleras, säger de.  

Kommissionen samråder med medborgare och berörda parter inom EU:s alla åtgärdsområden 
och genom hela den politiska processen. Medborgare och berörda parter kan även dela med sig 
av sina synpunkter på EU:s politik, när som helst från initiativ till utvärdering, via kommissionens 
webbportal ”Kom med synpunkter”. Kommissionen genomför över 100 offentliga samråd per år. 

Revisorerna bedömde huruvida kommissionens offentliga samråd är ändamålsenliga när det 
gäller att nå ut till medborgare och berörda parter och dra nytta av deras synpunkter. De 
granskade ett urval av samråd online som genomförts på senare tid, bland annat om 
säsongsbaserade tidsomställningar, migrationsåtgärder och jordbrukspolitiken. Revisorerna 
genomförde också en enkät för att ta reda på hur nöjda deltagarna i samråden faktiskt var. 

”Medborgarnas engagemang i offentliga samråd är viktigt för att upprätthålla EU:s demokratiska 
legitimitet och få fram lagstiftning och politiska strategier av hög kvalitet”, sade Annemie 
Turtelboom, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 
”Kommissionen bör göra mer för att uppfylla målet om allmänhetens deltagande i 
beslutsfattandet, försöka nå ut till medborgarna i så stor utsträckning som möjligt och informera 
deltagarna om utfallet av de offentliga samråden.” 

https://eca.europa.eu/
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Revisorerna konstaterar att kommissionens ram håller en hög standard och att deltagarna 
överlag är nöjda med den offentliga samrådsprocessen, men de fann brister när det gäller 
insatserna för att nå ut och för att ge återkoppling. 

År 2018 deltog i genomsnitt 2 000 medborgare i varje samråd. Då har man inte räknat med 
samrådet om omställningen till sommartid som fick rekordhöga 4,6 miljoner svar – även om det 
stora flertalet kom från en och samma medlemsstat (Tyskland). Men revisorerna konstaterade 
också att ett samråd i urvalet bara hade haft tre deltagare. Det visar att kommissionen behöver 
förbättra sina insatser för att nå ut, säger revisorerna. De rekommenderar att kommissionen 
samarbetar mer med sina representationskontor och med myndigheter i medlemsstaterna för att 
sprida mer information om samråden och anpassar sina kommunikationskanaler för att bredda 
deltagandet och åtgärda eventuella informationsluckor. Enligt revisorerna hade samråden med 
lägst deltagande inte använt flera olika kommunikationskanaler för att nå ut till sina målgrupper, 
till skillnad från dem med högst deltagande. 

Deltagarantalet var också högre när frågeformuläret fanns tillgängligt på EU:s alla officiella språk. 
Revisorerna fann dock inga tydliga kriterier för att avgöra om ett samråd var ”av brett allmänt 
intresse” och därmed borde översättas. De uppmanar kommissionen att ta fram de viktigaste 
dokumenten för initiativ av brett allmänt intresse, liksom för ”prioriterade” initiativ, på EU:s 
samtliga 24 officiella språk, så att alla medborgare kan delta på ett enkelt och ändamålsenligt 
sätt. Vidare bör frågeformulären, som ibland var långa och komplexa, göras mer läsarvänliga. 

Förberedande information om syftet med ett samråd och hur resultatet kommer att användas 
ökar högst sannolikt deltagarantalet liksom kvaliteten på svaren. Revisorerna konstaterade att 
kommissionen inte systematiskt hade utarbetat och offentliggjort samrådsstrategier och annan 
förhandsinformation, och uppmanar den att göra det framöver. 

Revisorerna rekommenderar också kommissionen att inom lämpliga tidsramar informera 
deltagarna om utfallet av samråden. De fann att återkopplingen till deltagarna var otillräcklig: 
ibland rapporterades ingenting om resultaten eller också gjordes det långt efter att samråden 
hade avslutats, och ofta bara på engelska. 

Även om kommissionens uppgiftsanalys överlag var tillfredsställande, varnar revisorerna för att 
kontrollerna av svarens giltighet är begränsade. De efterlyser höga databehandlings- och 
säkerhetsstandarder för att skydda samrådsprocessen mot manipulering av resultaten. De 
rekommenderar kommissionen att systematiskt bedöma om de offentliga samråden uppnår alla 
sina mål. 

Meddelande till redaktörer 

OECD har rankat kommissionen på första plats bland medlemmarna när det gäller att involvera 
medborgarna i utarbetandet av lagstiftningen. År 2018 bad Europaparlamentet oss att utvärdera 
hur medborgarna direkt kan delta och bidra under EU:s lagstiftningsprocess. 

Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och rådet samt för 
andra intressenter, såsom nationella parlament, berörda parter inom näringslivet och företrädare 
för det civila samhället.  
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Särskild rapport nr 14/2019 ”Kom med synpunkter!”: kommissionens offentliga samråd 
engagerar medborgarna, men insatserna för att nå ut är otillräckliga finns på revisionsrättens 
webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Revisorerna har tidigare offentliggjort rapporter med 
anknytning till denna, om bättre lagstiftning och om genomförandet av EU-rätten i praktiken. 

Presskontakt för den här rapporten 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu  

T: +352 4398–45410 M: +352 621 55 22 24 
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