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PRESSMEDDELANDE 
 
 

Lansering av Electio2014.eu: 
Medborgarna väljer Europeiska kommissionens 

nya ordförande 
 
  

För att läsa pressmeddelandet på FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, SV, CS, BG, 

SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT och MT, klicka här. 

  

Bryssel, 4 april 2014 

  

Idag lanserades det mest ambitiösa nätprojektet inför Europaparlamentsvalet som 

någonsin genomförts: Electio2014.eu, en webbplattform och app på 24 språk utformad 

för att hjälpa europeiska väljare att bestämma vilken kandidat eller vilket parti de ska rösta 

på i 2014 års Europaparlamentsval. 

  

Electio2014-plattformen ("Electio" betyder "valet" på latin) har utvecklats av VoteWatch 

Europe, en oberoende organisation som bevakar och analyserar beslutsfattandet i 

Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Plattformen innehåller följande funktioner: 

 Användare kommer att kunna rösta på sin favoritkandidat till Europeiska 

kommissionens ordförande och bedöma kandidaternas kompetenser. 
 Genom att rösta om 20 viktiga frågor som Europaparlamentariker har röstat om 

under de senaste fem åren kan användarna ta reda på vilken 

Europaparlamentariker eller vilket nationellt parti eller europeisk partigrupp som 

bäst matchar deras åsikter. För att garantera lika villkor erbjuds även nya 

kandidater att skapa en profil på Electio2014. 
 Webbplatsen innehåller europeiska och nationella opinionsledare och 

civilsamhällets organisationers åsikter om de 20 ämnena som tas upp i 

röstmatchningssektionen och tillåter användarna att jämföra dem med nuvarande 

Europaparlamentariker och nya kandidaters åsikter. 
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 PollWatch2014.eu, som lanserades i februari utgör en viktig del av den nya 

plattformen. Användarna kommer att kunna se vilken effekt valresultatet i den 

senaste prognosen inför Europaparlamentsvalet skulle ha på EU:s politik inom 

viktiga områden. Användarna kommer också kunna göra sin egen prognos för 

valresultatet. 

Professor Simon Hix, ordförande för VoteWatch Europe och prefekt för 

statvetenskapliga institutionen vi London School of Economics and Political Science 

säger: “Det finns två saker som skapar intresse för politik hos väljare: policykonflikter och 

personkonflikter. Electio2014.eu erbjuder båda dessa saker. Väljare kan ta reda på vilka 

Europaparlamentariker och nya kandidater som matchar deras egna åsikter i 20 viktiga 

frågor och de kan även uttrycka en preferens för en av kandidaterna till posten som 

Europeiska kommissionens ordförande. Det här kommer att bidra till att levandegöra 

valet.” 

  

Doru Frantescu, policychef och medgrundare av VoteWatch Europe säger: “Vi har 

använt VoteWatch Europes databas med över 6000 av Europaparlaments voteringar för 

att skapa ett verktyg som tillåter användarna att jämföra sina åsikter med politikers. Andra, 

liknande verktyg bygger på partilöften, medan vårt verktyg baseras på hur politikerna 

faktiskt röstade. Det gör verktyget till en pålitlig indikator för politiska preferenser.” 

  

www.electio2014.eu (online från den 4 April 2014, 11.00 CET) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobilapp tillgänglig för iOS, Android och Windows Phone. 

  
För ytterligare information eller för en intervju med någon av upphovspersonerna, var 

god skicka epost till secretariat@votewatcheurope.eu, eller ring oss på 

telefonnummer +32 2 318 11 88.  

 

 

Anmärkningar: 

  

Electio2014.eu är ett projekt av VoteWatch CIC. Det är medfinansierat av 

Europaparlamentet, Open Society Foundations och Burson-Martsteller / Europe Decides. 

 

Projektet har samfinansierats av Europeiska unionen inom ramen för Europaparlamentets 

subventionsprogram inom området för kommunikation. Europaparlamentet har inte 

deltagit i förberedelserna av projektet och är inte på något sätt ansvarigt för eller bundet 

av den information eller de åsikter som uttrycks inom ramen för projektet. Endast 

programmets upphovsmän och utgivare, de personer som intervjuas i programmet samt 

de som sänder programmet är ansvariga för projektet i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Europaparlamentet kan inte heller hållas ansvarigt för de direkta eller indirekta skador 

som kan följa av projektets genomförande. 
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