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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over det europæiske borgerinitiativ – som defineret i artikel 11, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 24, stk. 1, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) – som et første instrument for tværnationalt 
deltagelsesdemokrati, der giver borgerne mulighed for direkte at henvende sig til EU-
institutionerne og deltage aktivt i udformningen af EU's politik og lovgivning, og som 
supplerer deres ret til at indgive andragender til Parlamentet og klage til Den Europæiske 
Ombudsmand;

2. glæder sig over Kommissionens rapport om det europæiske borgerinitiativ, hvori det 
erkendes, at der stadig er plads til forbedringer; glæder sig ligeledes over Den Europæiske 
Ombudsmands undersøgelse på eget initiativ af, hvordan det europæiske borgerinitiativ 
fungerer; henviser til den praktiske erfaring, som initiativtagerne til europæiske 
borgerinitiativer har erhvervet på mange områder siden 2012;

3. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge beretning til Parlamentet om den 
aktuelle status for igangværende europæiske borgerinitiativer, så Parlamentet kan 
kontrollere, om redskabet fungerer så effektivt som muligt som led i sin forpligtelse over 
EU's borgere; understreger, at det europæiske borgerinitiativ løbende bør forbedres i takt 
med de erhvervede praktiske erfaringer, og at det desuden bør være i overensstemmelse 
med afgørelser, der træffes af Den Europæiske Unions Domstol;

4. minder om, at Parlamentet i tidligere beslutninger og årsrapporter fra Udvalget for 
Andragender allerede har påpeget nogle af svaghederne i de eksisterende 
lovgivningsmæssige rammer og beklaget den administrative byrde i forbindelse med den 
praktiske funktion af det europæiske borgerinitiativ, der skyldes manglende it-support og 
forskellig praksis i medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til så hurtigt som muligt at 
foretage en omfattende revision af forordningen om det europæiske borgerinitiativ og af 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1179/2011 med henblik på at fjerne 
alle tilbageværende hindringer og etablere klare, enkle, brugervenlige og forholdsmæssige 
procedurer;

5. opfordrer til en forenkling og harmonisering af kravene til og procedurerne for 
indsamlingen af støttetilkendegivelser via standardiserede formater ved at fjerne kravet 
om indsamling af personlige id-numre, da dette skaber forskelle mellem medlemsstaterne; 
minder om, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har udtalt, at dette krav 
ikke er nødvendigt; foreslår, at det overvejes at oprette et fælles identifikationsværktøj til 
støtte for europæiske borgerinitiativer med henblik på at gøre det lettere at indsamle 
underskrifter, og at muligheden for at etablere et forenklet, frivilligt online EU-register 
undersøges yderligere;

6. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at indføre og forbedre onlinesystemet til 
indsamling af underskrifter; erkender dog, at der er behov for en yderligere indsats for helt 
at opdatere og skræddersy onlineindsamlingssystemet; opfordrer Kommissionen til at give 
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borgerkomitéerne adgang til en permanent, central og gratis server, der gør det muligt at 
opbevare underskrifter online i overensstemmelse med EU's databeskyttelsesstandarder, til 
at forenkle softwaren i onlineindsamlingssystemet og til at sikre, at specifikke 
befolkningsgrupper såsom borgere, der bor i udlandet, handicappede eller ældre, ikke 
nægtes retten til at underskrive et initiativ;

7. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med fremtidige ændringer af forordningen om 
det europæiske borgerinitiativ at overveje de mest hensigtsmæssige muligheder med 
hensyn til underskriftsindsamlingsperioden, f.eks. ved at forlænge 
underskriftsindsamlingsperioden til op til 18 måneder eller ved at give initiativtagerne 
mulighed for at beslutte, hvornår de påbegynder underskriftsindsamlingsperioden, eller 
ved at fastsætte begyndelsestidspunktet for 12-månedersperioden, når attesteringen af 
onlineindsamlingssystemet er afsluttet;

8. udtrykker bekymring over det forhold, at det siden 2012 kun er 3 ud af 31 registrerede 
europæiske borgerinitiativer, der er nået til den endelige fase; gør opmærksom på, at det 
dramatiske fald i antallet af nye initiativer er en følge af de uforholdsmæssige krav og det 
unødigt komplicerede system; beklager manglen på lovgivningsmæssige konsekvenser og 
Kommissionens nedslående opfølgning på vellykkede initiativer; giver udtryk for sin 
uenighed med Kommissionen i spørgsmålet om, hvorvidt forordningen er gennemført med 
succes for så vidt angår virkeliggørelsen af det europæiske borgerinitiativs fulde 
potentiale; understreger, at EU-institutionerne og medlemsstaterne bør træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger for at fremme det europæiske borgerinitiativ og øge 
borgernes tillid til dette redskab;

9. mener, at instrumentet stadig har det nødvendige potentiale til at gøre borgerne mere 
engagerede og til at fremme dialogen mellem borgerne indbyrdes og mellem borgerne og 
EU-institutionerne, hvis det revideres; fremhæver behovet for at forbinde 
onlineindsamlingssystemet til de nye relevante kampagneredskaber på de sociale og 
digitale medier, idet andre succesfulde onlinekampagneplatforme kan bruges som 
forbillede;

10. henstiller til, at der ved anvendelse af alle tilgængelige kommunikationskanaler, navnlig 
alle de relevante europæiske institutioners sociale og digitale medieplatforme, føres en 
løbende bevidtsgørelseskampagne med inddragelse af EU's informationskontorer og 
repræsentationer samt de nationale myndigheder; opfordrer Kommissionen til at støtte 
udviklingen af en open source-software for europæiske borgerinitiativer til mobilt udstyr; 
glæder sig over det forhold, at det europæiske borgerinitiativ har formået at have 
virkninger på lokalt plan;

11. opfordrer Kommissionen til indtrængende at tilskynde medlemsstaterne til at anvende 
valideringsredskabet for støttetilkendegivelser til europæiske borgerinitiativer, der er 
udviklet under programmet om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige 
myndigheder;

12. understreger, at der blandt redskaber, der stilles til rådighed for at øge 
deltagelsesdemokratiet i EU, også bør være it-redskaber til regionerne, hvilket sikrer en 
større inddragelse af borgerne i offentlige anliggender;
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13. beklager, at der i den første tid var en mangel på klare oplysninger om det europæiske 
borgerinitiativ, hvilket førte til en udbredt misforståelse om dets natur og gav anledning til 
frustration, da Kommissionen forkastede de første europæiske borgerinitiativer; minder 
om, at dette instrument bør være enkelt, tydeligt, brugervenligt og formidles bredt; 
understreger, at nationalt og lokalt folkevalgte repræsentanter bør tilskyndes til og støttes 
af Kommissionen, så de kommer til at stå i spidsen for en bredere formidling af 
europæiske borgerinitiativer;

14. udtrykker sin bekymring over den potentielle interessekonflikt, der ligger i, at 
Kommissionen har enekompetence til at foretage den indledende juridiske kontrol, og 
anmoder om, at denne situation bliver løst på passende vis i fremtiden;

15. mener, at revisionen af forordningen om det europæiske borgerinitiativ endvidere bør 
benyttes til at understrege de væsentligste forskelle mellem et europæisk borgerinitiativ og 
retten til at indgive et andragende, f.eks. via ensartet oplysning herom på EU-
institutionernes hjemmesider og i deres oplysningskampagner;

16. opfordrer til styrket interinstitutionelt samarbejde på EU-plan og på nationalt og regionalt 
plan i forbindelse med behandlingen af europæiske borgerinitiativer, når der gives 
oplysninger og støtte til initiativtagere; opfordrer til en forbedring af den flersprogede 
hjemmeside om europæiske borgerinitiativer, som Kommissionen er ansvarlig for, og til et 
fælles sæt retningslinjer på alle EU's officielle sprog om initiativtagernes rettigheder og 
forpligtelser og om de administrative procedurer gennem hele behandlingsprocessen for et 
europæisk borgerinitiativ; glæder sig over Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalgs forslag om at levere gratis oversættelser af den tekst, der indgives af 
initiativtagerne til et europæisk borgerinitiativ;

17. opfordrer til, at der i fremtiden oprettes en fysisk og en onlinebaseret kvikskranke, der på 
permanent basis giver oplysninger, tilbyder oversættelsestjenester og yder teknisk, juridisk 
og politisk støtte i forbindelse med europæiske borgerinitiativer, og som kunne benytte sig 
af ressourcerne i kontaktpunkterne i Europe Direct-kontaktcentrene og Kommissionens 
repræsentationer samt Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne; mener, at en 
sådan ordning ville bringe det europæiske borgerinitiativ tættere på borgerne;

18. opfordrer Kommissionen til at overveje forskellige muligheder for at yde administrativ og 
finansiel støtte til europæiske borgerinitiativer gennem de eksisterende budgetposter for 
programmet "Europa for Borgerne" og programmet for rettigheder, ligestilling og 
unionsborgerskab;

19. opfordrer Kommissionen til på en ensartet måde at sænke minimumsalderen for at kunne 
støtte et europæiske borgerinitiativ til 16 år for at tilskynde den yngre generations 
deltagelse i EU-anliggender;

20. opfordrer Kommissionen til at revidere forordningen om det europæiske borgerinitiativ 
med henblik på at sikre åbenhed og institutionel ligevægt i beslutningsprocessen og 
afklare proceduren for juridisk gyldighed; noterer sig behandlingen af sager ved Den 
Europæiske Unions Domstol og er overbevist om, at Domstolen vil afgøre, om 
Kommissionen har anvendt gyldighedskriterierne for strengt, og foreslår, at der i 
mellemtiden ydes støtte til initiativtagerne i forbindelse med vurderingen af retsgrundlaget 
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for deres forslag;

21. opfordrer Kommissionen til at følge op på vellykkede europæiske borgerinitiativer med 
mere konkrete former for handling og et større engagement, og anmoder Kommissionen 
om at give mere robuste, konsekvente og forståelige begrundelser for afslag på 
europæiske borgerinitiativer, der ikke anses for at opfylde betingelserne for behandling; 
minder Kommissionen om, at den bør overveje at fremsætte et lovforslag i forbindelse 
med hvert vellykket europæisk borgerinitiativ; opfordrer Kommissionen til i de tilfælde, 
hvor et europæisk borgerinitiativ kun delvist opfylder de juridiske betingelser, at foreslå 
en omarbejdning af borgerinitiativet eller at acceptere de dele, der er inden for 
Kommissionens kompetenceområde;

22. opfordrer EU-institutionerne til at overveje muligheden for at drøfte spørgsmål, som rejses 
i borgerinitiativer, der ikke er forsynet med en million underskrifter, men som er forsynet 
med mere end halvdelen af det krævede antal underskrifter; minder i denne forbindelse 
om, at Udvalget for Andragender i henhold til artikel 218 i Europa-Parlamentets 
forretningsorden kan behandle borgerinitiativer, som ikke kan indgives til Kommissionen, 
hvis udvalget finder, at en opfølgning er formålstjenlig;

23. opfordrer til, at Parlamentet udarbejder en initiativbetænkning om hvert vellykket 
borgerinitiativ, der efterfølges af en debat og en afstemning på et plenarmøde; foreslår, at 
Parlamentets kompetente udvalg i tilfælde af, at Kommissionen undlader at fremsætte et 
lovforslag inden for 12 måneder efter indgivelsen af et vellykket europæisk 
borgerinitiativ, bør iværksætte en ny betænkning for at fremsætte sine konkrete 
lovgivningsmæssig krav, som den udvalgte ordfører hører initiativtagerne til 
borgerinitiativet om i en anden høring;

24. mener, at det for at sikre borgernes korrekte anvendelse af dette redskab til 
deltagelsesdemokrati og for at undgå eventuelt misbrug til private interesser er af 
afgørende betydning at øge gennemsigtigheden og kvaliteten af kontrollen af 
finansieringen og sponsoreringen af borgerinitiativer;

25. opfordrer Kommissionen til, i lyset af den kommende dom fra EU-Domstolen, at afklare, 
hvorvidt EU-borgere har beføjelser til at foreslå traktatændringer, og til i den fremtidige 
revision af forordningen at overveje at give mulighed for europæiske borgerinitiativer, der 
kræver traktatændringer i henhold til artikel 48 i TEU;

26. minder om, at de forskellige udvalg for tiden afholder høringer om de vellykkede 
europæiske borgerinitiativer, hvis emne falder ind under deres område, og at Udvalget for 
Andragender er associeret udvalg til disse; foreslår, at Udvalget for Andragender 
overtager rollen som arrangør af høringer med deltagelse af de interesserede parter, da det 
er et neutralt forum, der har den største erfaring med behandlingen af sådanne former for 
kontakt med borgerne, for at sikre konsekvens og en retfærdig og lige behandling i alle 
høringer om de europæiske borgerinitiativer; bemærker, at alle medlemmerne af 
borgerkomitéer bør modtage en godtgørelse for udgifterne til deltagelse i disse høringer.
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