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

MYTE NR. 1:

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 medvirker til at skabe nye netværk 
regionalt, i de enkelte lande og på EU-plan.

3. Det sætter emnet på beslutningstagernes 
dagsorden og kan føre til andre typer 
handling, som er nyttige for sagen.

FAKTABLAD   
MYTER OG VIRKELIGHED 

MYTE NR. 3:

Det europæiske borgerinitiativ  
er bare tom snak fra  
Kommissionens side

 VIRKELIGHED:

1. Borgerinitiativet er et af de vigtigste redskaber til at inddrage borgerne 
i EU’s beslutningsproces. Kommissionen tager alle borgerinitiativer 
med tilstrækkeligt mange underskrifter seriøst og forklarer tydeligt 
begrundelsen for sine beslutninger om opfølgende tiltag. 

2. Hvis et initiativ får indsamlet nok underskrifter, vil Kommissionen:
 arrangere et møde mellem initiativtagerne og de ansvarlige kommissærer
	 sammen	med	Europa-Parlamentet	arrangere	en	offentlig	debat	i	Parlamentet,	 
hvor de vigtigste interessenter deltager
	 vedtage	og	offentliggøre	et	formelt	svar.

3. Med de nye regler, der har været gældende siden 2020, er det blevet lettere at 
starte et borgerinitiativ. Der er også blevet mere tid til opfølgningsprocessen, 
til at gennemføre en meningsfuld opmærksomhedskampagne og til at få 
gang i den offentlige debat, inden Kommissionen vedtager sit svar.

Din mulighed for at 
præge EU’s politik

MYTE NR. 2:

En stor del af initiativforslagene 
får ikke lov til at blive 
registreret

 VIRKELIGHED:

1. Siden 2015 er 90 % af de foreslåede initiativer 
blevet registreret! Og siden januar 2020, 
hvorde nye regler trådte i kraft, er ingen 
borgerinitiativer blevet afvist1.

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

3. Kommissionen giver nu bedre støtte til 
initiativtagerne, idét den har indført en 
uafhængig rådgivningstjeneste (ECI Forum) og 
har givet mulighed for delvis registrering af 
initiativer for at reducere afvisningsprocenten.
1	Status:	oktober	2021

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_en


MYTE NR. 4:

Opfølgningen har været skuffende,  
hvad angår de initiativer, der har 
indsamlet det krævede antal  
underskrifter:

 VIRKELIGHED:

Som opfølgning på initiativet “Slut med 
opdræt i bure” forpligtede Kommissionen 
sig til inden udgangen af 2023 at fremlægge et 
lovgivningsforslag om at udfase og i sidste ende 
forbyde anvendelse af bursystemer for alle dyr, 
der er nævnt i initiativet.

Som opfølgning på initiativet “Minority Safe 
Pack” vurderede Kommissionen, at der, siden 
initiativet oprindelig blev fremlagt i 2013, er 
gennemført en række tiltag som svar på flere 
aspekter af initiativets forslag. Kommissionen 
foreslog ganske vist ikke yderligere lovgivning, 
men den fulde gennemførelse af allerede 
eksisterende lovgivning og politikker vil i høj 
grad styrke virkeliggørelsen af målene med 
dette borgerinitiativ.

Initiativet ”Indfør et forbud mod glyphosat 
og beskyt mennesker og miljø mod giftige 
pesticider” førte til:

1. 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 trådte i 
kraft i marts 2021.

2. Udvidet revision af og dialog med EU-landene 
(siden 2017) for at sikre, at direktivet om 
bæredygtig anvendelse af pesticider bliver 
overholdt.

3. Fælles risikoindikatorer, der blev fastlagt 
i Kommissionens direktiv 2019/782 , som 
trådte i kraft i september 2019. 

Initiativet «Stop vivisektion» førte til,  
at Kommissionen:

1. anerkendte, at der er behov for at 
fremskynde udviklingen med hensyn til 
erstatning, begrænsning og forfining af 
dyreforsøg

2. gav tilsagn om at øge støtten til udvikling og 
godkendelse af alternative metoder.

Initiativet «Right2Water»:
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. Det ændrede direktiv 
trådte i kraft den 12. januar 2021.

2. resulterede i, at 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 udtrykkeligt 
henvises til retten til vand i den 
europæiske søjle for sociale rettigheder.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj
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E U R O P Æ I S K E 
U N I O N

Du	finder	mere	information	om	det	europæiske	borgerinitiativ	 
og	listen	over	initiativer,	der	i	øjeblikket	kan	støttes,	på:
ec.europa.eu/citizens-initiative 
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MYTE NR. 5:

Proceduren for 
borgerinitiativet er alt for 
kompliceret og besværlig

 VIRKELIGHED:

1. Der blev i 2020 indført nye regler baseret på 
feedback fra brugerne, som gør det lettere 
at oprette, registrere, gennemføre og støtte 
borgerinitiativer.

2. Med disse regler er registreringsprocessen 
blevet forbedret, og der er nu mere hjælp at 
hente for initiativtagerne via ECI Forum. 

3. Mængden af personoplysninger, der kræves 
for at skrive under på et borgerinitiativ 
er blevet nedbragt, og der findes nu en 
detaljeret vejledning for initiativtagere.

4. Initiativtagerne behøver ikke at oprette 
deres eget onlineindsamlingssystem, men 
kan bruge et, som Kommissionen står for, og 
som har meget høj sikkerhed. Kommissionen 
gør løbende systemet mere brugervenligt, 
bl.a. ved at gøre det nemt at bruge på 
mobile enheder. Med de nye regler er det 
desuden blevet tilladt at skrive under på et 
borgerinitiativ ved hjælp af eID.

#EUTakeTheInitiative
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MYTE NR. 6:

Ingen kender til det  
europæiske borgerinitiativ

 VIRKELIGHED:

1. Spørgeundersøgelsen Flash Eurobarometer 
485 viser, at 3 ud af 4 EU-borgere ved, at 
de har ret til at deltage i et europæisk 
borgerinitiativ.

2. En oplysningskampagne om det europæiske 
borgerinitiativ (#EUTakeTheInitiative) med 
aktiviteter på EU-plan og i de enkelte lande 
skal gøre flere europæere opmærksomme 
på, at de har ret til at starte eller støtte et 
borgerinitiativ.

3. Alle kan være med til at gøre borgerinitiativet 
til en succes, så fortæl andre om det!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

