
Europeiska  
medborgarinitiativet
 

TA INITIATIV!

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 1

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 
uppmärksamma en fråga och stimulera 
debatten.

2. Det bidrar till att bygga nätverk på regional, 
nationell och europeisk nivå.

3. Det uppmärksammar beslutsfattarna på olika 
problem och kan leda till konkreta åtgärder.

FAKTABLAD   
MYT OCH VERKLIGHET

MYT 3

Medborgarinitiativet är bara  
tomma ord från kommissionen

 VERKLIGHET

1. Det europeiska medborgarinitiativet är ett av medborgarnas viktigaste verktyg för att 
delta i EU:s beslutsfattande. Kommissionen tar alla inlämnade initiativ på allvar och 
förklarar tydligt skälen till sina beslut om uppföljningsåtgärder. 

2. Om ett initiativ får en miljon underskrifter ska kommissionen
 anordna ett möte mellan organisatörerna och de ansvariga kommissionärerna
	hjälpa	till	att	anordna	en	offentlig	debatt	med	nyckelaktörer	i	Europaparlamentet
	anta	och	publicera	ett	formellt	svar.

3. Med de nya reglerna som infördes 2020 har det blivit enklare att föreslå och stödja 
initiativ. Det finns också mer tid till uppföljning, meningsfullare informationskampanjer 
och en öppen debatt innan kommissionen antar sitt svar.

Ditt verktyg för att  
forma EU-politiken

MYT 2

Många initiativ får avslag  
på registreringen

 VERKLIGHET

90 % av alla initiativförslag har registrerats 
sedan 2015! Och sedan januari 2020, när de 
nya reglerna började gälla, har alla initiativ 
registrerats1.

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 erbjuds 
organisatörerna oberoende rådgivning via ett 
forum och dessutom är det möjligt att bara 
registrera vissa delar av ett initiativ.
1	Läget	i	oktober	2021.

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


MYT 4

Uppföljningen av inlämnade 
initiativ har varit en besvikelse

 VERKLIGHET

Flera initiativ har fått konkreta resultat. Som 
svar på initiativet End the Cage Age lovade 
kommissionen att senast 2023 lägga fram ett 
lagförslag om att fasa ut, och slutligen förbjuda, 
burhållning av alla djur som nämns i initiativet.

Minority Safepack: 
 En rad olika åtgärder som täcker flera 

aspekter av initiativets förslag har 
vidtagits sedan initiativet lades fram 2013. 
Kommissionen har visserligen inte föreslagit 
några nya rättsakter, men den lagstiftning 
och politik som redan finns stöder kraftfullt 
initiativets mål om de genomförs fullt ut.

Förbjud glyfosat och skydda människor och 
miljön mot giftiga bekämpningsmedel:

1. Kommissionen har föreslagit en förordning 
om insyn och hållbarhet när det gäller 
riskbedömningar i livsmedelskedjan. 
Förordningen antogs av Europaparlamentet 
och rådet i juni 2019 och trädde i kraft i mars 
2021.

2. Sedan 2017 har kontrollerna utökats och 
samarbetet med EU-länderna fördjupats 
för att genomföra direktivet om hållbar 
användning av bekämpningsmedel.

3. I september 2019 började de harmoniserade 
riskindikatorer som fastställs i 
kommissionens direktiv 2019/782 att gälla.

Stop Vivisection:
1. Kommissionen har insett behovet av att göra 

mer för att ersätta, begränsa och förfina 
användningen av försöksdjur.

2. Kommissionen har lovat att öka stödet till 
utveckling, validering och tillämpning av nya 
alternativa metoder.

Right to Water:
1. Kommissionen har föreslagit en översyn 

av dricksvattendirektivet för att förbättra 
tillgången till vatten och sanitet, särskilt för 
utsatta och marginaliserade grupper. Det nya 
direktivet började gälla den 12 januari 2021.

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

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


FAKTABLAD
MYT OCH  
VERKLIGHET

E U R O P E I S K A 
U N I O N E N 

Läs	mer	om	det	europeiska	medborgarinitiativet	
och	se	vilka	initiativ	du	kan	skriva	på:	
ec.europa.eu/citizens-initiative 

©	Europeiska	unionen	[2021].	Vidareutnyttjande	är	tillåtet	om	källan	anges.
Villkoren	för	vidareutnyttjande	av	kommissionens	handlingar	regleras	i	beslut	2011/833/EU	(EUT	L	330,	14.12.2011,	s.	39).

MYT 5

Medborgarinitiativet är alltför 
krångligt och svårt att använda

 VERKLIGHET

1. Efter synpunkter från användarna infördes 
nya regler 2020 för att göra det lättare att 
starta, registrera, organisera och skriva på 
initiativ.

2. Registreringsprocessen har förbättrats och 
organisatörerna får mer stöd via forumet för 
medborgarinitiativet. 

3. Det krävs nu färre personuppgifter när man 
skriver på ett initiativ och kommissionen har 
tagit fram en vägledning om personuppgifter 
för organisatörerna.

4. Organisatörerna behöver inte ta fram 
ett eget system för namninsamling utan 
kan använda kommissionens system 
som garanterar en mycket hög säkerhet.  
Kommissionen förbättrar hela tiden 
systemet, som också fungerar med mobilen 
eller surfplattan. Man kan också skriva på 
initiativ med eID.

#EUTakeTheInitiative
ISBN	978-92-76-42760-5	–	DOI	10.2792/790719

MYT 6

Ingen känner till det europeiska 
medborgarinitiativet

 VERKLIGHET

1. Enligt en opinionsundersökning från 2020 
(Flash Eurobarometer 485) känner tre av fyra 
invånare (75 %) till sin rätt att driva eller 
stödja ett europeiskt medborgarinitiativ.

2. Informationskampanjen 
#EUTakeTheInitiative pågår både på EU-nivå 
och i länderna för att fler ska bli medvetna 
om sin rätt att starta eller stödja ett 
medborgarinitiativ.

3. Alla har en roll att spela för att göra 
initiativet till en framgång – tipsa andra!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_sv
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_sv
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_sv
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

