
TA INITIATIV!
EU:s medborgarinitiativ
Ditt verktyg för att forma EU-politiken

FACTSHEET   
MYT OCH VERKLIGHET 

Genom att föreslå eller stödja ett 
medborgarinitiativ blir du direkt delaktig 
i EU:s demokratiska process och får mer 
inflytande i EU-politik som berör dig. 

MYT 01

Om det inte blir 
någon ny lagstiftning 
är det ingen idé

 VERKLIGHET

1. Även om ett initiativ inte leder 
till någon konkret lagstiftning 
kan det ändå lyfta en fråga 
och stimulera debatten.

2. Det bildas nätverk kring 
frågor på regional, nationell 
och europeisk nivå.

3. Beslutsfattarna 
uppmärksammas på 
olika problem.

MYT 02

Många initiativförslag 
får avslag

 VERKLIGHET

1. Registreringen avslås bara om initiativet 
uppenbart faller utanför kommissionens 
befogenheter eller är otillbörligt, av 
okynneskaraktär eller strider mot EU:s 
värderingar.

2. För att minska antalet avslag har 
kommissionen startat en oberoende 
rådgivningstjänst för organisatörerna och gjort 
det möjligt att bara registrera vissa delar av ett 
initiativ.

3. Mer än 85 % av alla initiativförslag har 
registrerats sedan 2015!

MYT 03

Medborgarinitiativet är bara tomma 
ord från kommissionen

 VERKLIGHET

1. Kommissionen anser att EU:s medborgarinitiativ är ett av 
medborgarnas viktigaste verktyg för att delta i EU:s beslutsfattande.

2. Om ett initiativ får en miljon underskrifter ska kommissionen
	 träffa	organisatörerna
	 anordna	en	offentlig	debatt	med	nyckelaktörer	i	Europaparlamentet
	 anta	ett	officiellt	svar.

3. Den nya förordningen ska göra det enklare att föreslå och stödja 
initiativ och förbättra uppföljningen så att det finns tid till en 
meningsfull informationskampanj och debatt.
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MYT 04

Uppföljningen av inlämnade 
initiativ har varit en besvikelse

 VERKLIGHET

Initiativet ”Right to Water” har lett till
1. en översyn av dricksvattendirektivet för att 

förbättra tillgången till vatten och sanitet, 
särskilt för utsatta och marginaliserade 
grupper

2. EU:s hållning att allmän tillgång till vatten 
och sanitet ska vara ett av FN:s 2030-mål för 
hållbar utveckling 

3. en ny tydlig hänvisning till rätten till vatten i 
den europeiska sociala pelaren.

 
”Stop Vivisection” har fått kommissionen att
1. inse behovet av att göra mer för att ersätta, 

begränsa och förfina användningen av 
försöksdjur

2. lova att öka stödet till utveckling, validering 
och tillämpning av nya alternativa metoder

3. anordna en konferens om hur de senaste 
forskningsrönen kan bidra till vetenskapligt 
godtagbara alternativ till djurförsök.

”Stoppa glyfosat” har lett till
1. ett förslag till förordning om insyn och 

hållbarhet när det gäller riskbedömningar i 
livsmedelskedjan – förordningen antogs av 
Europaparlamentet och rådet i juni 2019 och 
träder i kraft våren 2021

2. nya regler för att öka insynen i beslut om 
att godkänna, begränsa eller förbjuda 
användningen av bekämpningsmedel för att 
genomföra direktivet om hållbar användning.

MYT 05

Medborgarinitiativet är alltför 
krångligt och svårt att använda

 VERKLIGHET

1. Efter synpunkter från intressenter har 
kommissionen gjort verktyget lättare att 
använda.

2. Kommissionen har också föreslagit en ny 
förordning som antagits av Europaparlamentet 
och rådet och som börjar gälla 2020. De nya 
reglerna ska göra det lättare att starta, 
registrera, organisera och skriva på initiativ.

3. Registreringsprocessen förenklas och 
organisatörerna ska få mer stöd.

4. Det ska inte krävas så många personuppgifter 
när man skriver på ett initiativ.

5. Kommissionen har förbättrat sitt 
namninsamlingssystem som nu fungerar bättre 
i mobilen och på surfplattan. Man kommer 
också att kunna skriva på initiativ med eID.

MYT 06

Ingen känner till EU:s 
medborgarinitiativ

 VERKLIGHET

1. Över nio miljoner underskrifter de senaste fem 
åren är verkligen inte dåligt.

2. En informationskampanj pågår både på EU-nivå 
och i länderna. Läs mer: europa.eu/citizens-
initiative

3. Alla har en roll att spela för att göra initiativet 
till en framgång – tipsa andra!
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