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MYTER OG VIRKELIGHED
Det europæiske borgerinitiativ er din mulighed 
for involvere dig direkte i den europæiske 
demokratiske proces og få større indflydelse 
på de EU-politikker, der påvirker dig. 

MYTER 01

Hvis det ikke fører til 
ny lovgivning, giver et 
borgerinitiativ ingen 
mening

 VIRKELIGHED

1. Selv hvis et borgerinitiativ 
ikke ender med lovgivning, vil 
det stadig medvirke til at øge 
bevidstheden og skabe debat 
om et emne.

2. Det fører til nye netværk om 
emnet både regionalt, nationalt 
og på EU-plan.

3. Det sætter emnet på 
beslutningstagernes dagsorden.

MYTER 02

En stor del af initiativforslagene 
bliver afvist

 VIRKELIGHED

1. Registrering af et initiativ afvises kun, 
hvis initiativforslaget klart falder uden 
for Kommissionens beføjelser, eller hvis 
det er utilstedeligt eller useriøst eller 
strider mod EU’s værdier.

2. Kommissionen giver nu bedre støtte til 
initiativtagerne, idét den har indført en 
uafhængig rådgivningstjeneste og har givet 
mulighed for delvis registrering af initiativer 
for at reducere afvisningsprocenten.

3. Siden 2015 er over 85 % af de foreslåede 
initiativer blevet registreret!

MYTER 03

Det europæiske borgerinitiativ er bare 
tom snak fra Kommissionens side

 VIRKELIGHED

1. Kommissionen ser borgerinitiativet som et af de vigtigste redskaber 
til at inddrage borgerne i EU’s beslutningsproces.

2. Hvis et initiativ indsamler nok underskrifter, vil Kommissionen:
 mødes med initiativtagerne
	 arrangere	en	offentlig	debat	i	Europa-Parlamentet,	hvor	de	vigtigste 
interessenter	deltager

	 vedtage	et	officielt	svar.

3. Den nye forordning vil gøre det lettere at bruge værktøjet og forbedre 
opfølgningen, og det giver mere tid til meningsfuld oplysning og debat.
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MYTER 04

Opfølgningen på gennemførte 
borgerinitiativer har været 
skuffende

 VIRKELIGHED

Initiativet “Right2Water” om retten til vand
1. førte til et forslag fra Kommissionen om 

revision af drikkevandsdirektivet for at 
forbedre adgangen til vand og sikre udsatte og 
marginaliserede grupper adgang til vand

2. resulterede i, at Europa-Kommissionen blev 
fortaler for, at adgang til vand og sanitet for 
alle skal være et af FN’s bæredygtighedsmål 
frem mod 2030.

3. medvirkede til, at der nu udtrykkeligt henvises 
til retten til vand i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder. 

Initiativet “Stop vivisektion”
1. fik Kommissionen til at anerkende, at der er 

behov for at fremskynde udviklingen med 
hensyn til erstatning, begrænsning og forfining 
af dyreforsøg

2. fik Kommissionen til at give tilsagn om at 
øge støtten til udvikling og godkendelse af 
alternative metoder

3. fik Kommissionen til at afholde en konference 
om, hvordan man kan udnytte banebrydende 
forskning i udviklingen af videnskabeligt 
holdbare metoder , der ikke bygger på brugen 
af dyr.

Initiativet “Stop glyphosat”
1. førte til et forslag fra Kommissionen til 

en forordning om gennemsigtighed og 
bæredygtighed i EU’s risikovurdering af 
fødevarekæden. Forordningen blev vedtaget 
af Europa-Parlamentet og Rådet i juni 2019 og 
træder i kraft i foråret 2021.

2. resulterede i nye foranstaltninger, der 
øger gennemsigtigheden i forbindelse med 
tilladelse til, begrænsning af og forbud mod 
anvendelse af pesticider og har fokus på 
gennemførelsen af direktivet om bæredygtig 
anvendelse.

MYTER 05

Proceduren for 
borgerinitiativet er alt for 
kompliceret og besværlig

 VIRKELIGHED

1. På baggrund af feedback fra 
borgerinitiativtagerne har Kommissionen taget 
konkrete skridt til at gøre ordningen mere 
brugervenlig.

2. Den har også foreslået nye regler, som for 
nylig er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet 
og Rådet, og som vil gælde fra 2020. De nye 
regler vil gøre det lettere at oprette, registrere, 
organisere og give støtte til initiativer.

3. Ændringerne betyder, at registreringsprocessen 
forbedres, og at initiativtagerne vil få bedre 
support.

4. Antallet af personoplysninger, som 
underskriverne skal angive for at tilkendegive 
deres støtte, vil blive reduceret.

5. Kommissionen har forbedret sit system til 
onlineindsamling af underskrifter og bl.a. gjort 
det nemmere at bruge mobile enheder, så folk i 
højere grad involverer sig i borgerinitiativerne. 
Ifølge de nye regler er det også tilladt at skrive 
under på et borgerinitiativ ved hjælp af eID.

MYTER 06

Ingen kender til det 
europæiske borgerinitiativ

 VIRKELIGHED

1. De over 9 millioner indsamlede underskrifter 
i løbet af de seneste fem år er i sig selv et flot 
resultat.

2. Der bliver løbende skabt bevidsthed om 
borgerinitiativet med informationskampagner 
på EU-plan og i de enkelte lande. Du kan få mere 
information på: europa.eu/citizens-initiative

3. Alle kan være med til at gøre borgerinitiativet til 
en succes, så fortæl andre om det!
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