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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at det europæiske 

borgerinitiativ er en ny politisk rettighed 

for borgerne og et unikt og innovativt 

redskab til at sætte dagsordenen for 

deltagelsesdemokrati i EU, der gør det 

muligt for borgerne at deltage aktivt i 

projekter og processer, der berører dem, og 

hvis potentiale uomtvisteligt skal udnyttes 

fuldt ud og styrkes betydeligt for at opnå 

de bedste resultater og opmuntre så 

mange EU-borgere som muligt til at 

deltage i den videre udvikling af den 

europæiske integrationsproces; der 

henviser til, at det bør være et af EU’s 

prioriterede mål at styrke EU-

institutionernes demokratiske legitimitet; 

A. der henviser til, at det europæiske 

borgerinitiativ er en ny politisk rettighed 

for borgerne, der bør gøre det muligt for 

borgerne at deltage aktivt i projekter og 

processer, der berører dem, og hvis 

potentiale uomtvisteligt skal udnyttes fuldt 

ud og styrkes betydeligt for at bidrage til at 

styrke EU-institutionernes demokratiske 

legitimitet; der henviser til, at det 

europæiske borgerinitiativ dog, selv hvis 

det fungerer optimalt, ikke kan anses for 

at opveje det enorme demokratiske 

underskud, som har karakteriseret EU 

siden dets oprettelse; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. understreger, at borgerinitiativet giver 

borgerne en enestående mulighed for at 

identificere og formulere deres ønsker og 

anmode om EU-tiltag, og at det skal 

fremmes og støttes med alle de midler, der 

er til rådighed; erkender dog samtidig, at 

der er væsentlige mangler, som skal 

håndteres og løses for at gøre det 

europæiske borgerinitiativ mere effektivt; 

understreger, at enhver yderligere 

vurdering af instrumentet bør sigte mod at 

opnå maksimal brugervenlighed, eftersom 

det er et primært middel til at knytte 

Europas borgere til EU; understreger 

endvidere, at brug af ens modersmål er en 

borgerret, og opfordrer derfor 

Kommissionen og medlemsstaterne til at 

overveje alternativer for at give mulighed 

herfor i alle aktiviteter i forbindelse med et 

borgerinitiativ, eftersom dette tilskynder til 

borgerdeltagelse; påpeger vigtigheden af 

offentlighedens opmærksomhed omkring 

det europæiske borgerinitiativ, og beklager 

det begrænsede kendskab til dette redskab 

blandt EU’s borgere; opfordrer EU til i 

dette øjemed at organisere pr-

foranstaltninger og -kampagner for at give 

det europæiske borgerinitiativ en øget 

synlighed i medierne og i offentligheden; 

3. understreger, at borgerinitiativet giver 

borgerne en enestående mulighed for at 

identificere og formulere deres ønsker og 

anmode om EU-tiltag, og at det skal 

fremmes og støttes med alle de midler, der 

er til rådighed; påpeger dog samtidig, at 

der er væsentlige mangler, som skal 

håndteres og løses for at gøre det 

europæiske borgerinitiativ mere effektivt 

og undgå, at der bliver tale om "bait and 

switch"; understreger, at enhver yderligere 

vurdering og revision af instrumentet bør 

sigte mod at opnå en forpligtelse for 

Kommissionen til at følge op på et 

vellykket europæisk borgerinitiativ ved at 

fremsætte et passende lovgivningsforslag; 

understreger endvidere, at brug af ens 

modersmål er en borgerret, og opfordrer 

derfor Kommissionen og medlemsstaterne 

til at overveje alternativer for at give 

mulighed herfor i alle aktiviteter i 

forbindelse med et borgerinitiativ, eftersom 

dette tilskynder til borgerdeltagelse; 

påpeger vigtigheden af offentlighedens 

opmærksomhed omkring det europæiske 

borgerinitiativ, og beklager det begrænsede 

kendskab til dette redskab blandt EU’s 

borgere; opfordrer EU til i dette øjemed at 

organisere pr-foranstaltninger og -

kampagner for at give det europæiske 

borgerinitiativ en øget synlighed i 
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medierne og i offentligheden; 

Or. en 

 

 


