© Shutterstock/ Aleksandar Videnovic

Det europæiske
borgerinitiativs helpdesk
i Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

©shutterstock/Arthimedes

DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIV:
Det første tværnationale redskab for deltagelsesdemokrati
Det europæiske borgerinitiativ blev indført den 1. april 2012
med Lissabontraktaten, og er et meget velkomment redskab for
deltagelsesdemokrati i Den Europæiske Union. Ved at indsamle mindst
1 million underskrifter fra mindst en fjerdedel af EU’s medlemsstater (nu
syv) opnår borgerne ret til at opfordre Europa-Kommissionen direkte til
at fremsætte et lovforslag. Det europæiske borgerinitiativ er dermed et
effektivt værktøj til at deltage aktivt i politisk beslutningstagning på EUplan. Det europæiske borgerinitiativ kan få indflydelse på EU’s dagsorden.
Artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU):
“Et antal unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt
antal medlemsstater, kan tage initiativ til at opfordre Kommissionen til inden
for rammerne af sine beføjelser at fremsætte et egnet forslag om spørgsmål,
hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse af
traktaterne.”
De præcise gennemførelsesbestemmelser er fastsat i forordning 211/2011¹.
1

Den Europæiske Unions Tidende, L 65 af 11. marts 2011.

EØSU og Det europæiske borgerinitiativ: et oplagt venskab

EØSU har ansvaret for at fremme og støtte
alle kanaler for dialog og kommunikation
mellem offentligheden og EU’s institutioner.
Til det formål har udvalget oprettet en
kontaktgruppe med de europæiske
civilsamfundsorganisationer og netværk²
samt en ad hoc-gruppe om det europæiske borgerinitiativ for at sætte
fokus på dette initiativ. I forbindelse med det europæiske borgerinitiativ, og
udover at oplyse interesserede borgere og civilsamfundsorganisationerne,
agerer udvalget som:
– facilitator for borgerinitiativer under udarbejdelse ved at give de
involverede mulighed for at danne netværk og eventuelt mødes
– vejleder, som udsteder henstillinger og udtalelser for at bistå
Kommissionen med at evaluere antagne initiativer på ethvert tidspunkt i
opfølgningsprocessen.
Udvalget ser også sig selv som en stor fortaler for offentlighedens deltagelse
generelt og støtter alle redskaber, som fremmer aktivt medborgerskab.
EØSU’s udtalelser om det europæiske borgerinitiativ
• EØSU’s udtalelse om deltagelsesdemokrati og borgerinitiativ³ / marts 2010
• EØSU’s udtalelse om det europæiske borgerinitiativ ⁴ / juli 2010
• EØSU’s initiativudtalelse om det europæiske borgerinitiativ (revision)⁵ /
juli 2016

²
³
⁴
⁵

Yderligere oplysninger om kontaktgruppen: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group.
Den Europæiske Unions Tidende, C 354 af 28. december 2010.
Den Europæiske Unions Tidende, C 44 af 11. februar 2011.
Den Europæiske Unions Tidende, C 389 af 21. oktober 2016.
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Princippet om “den civile dialog” er fastsat i traktaten, idet det kræves
af alle institutioner, at de fører en åben, gennemsigtig og regelmæssig
interaktion med civilsamfundet. EØSU spiller en central rolle i disse
processer, da udvalget er en bro mellem civilsamfundsorganisationer og
EU’s institutioner og udgør et hørings- og oplysningsforum, hvor de kan
udveksle synspunkter og fremlægge deres holdninger.

DET EUROPÆISKE BORGERINITIATIVS HELPDESK: Hvad EØSU gør for
initiativtagere til borgerinitiativer
Ad hoc-gruppen om det europæiske borgerinitiativ
Gruppen om det europæiske borgerinitiativ blev oprettet med henblik
på at give politisk vejledning om det europæiske borgerinitiativ og
overvåge udviklingen på dette område. Siden da har den fremsat adskillige
henstillinger om, hvordan EØSU kan styrke og udvikle det europæiske
borgerinitiativ, samt stillet forslag om flere forskellige tjenesteydelser, som
EØSU nu tilbyder til alle med interesse i det europæiske borgerinitiativ.
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Oversættelse af beskrivelser af borgerinitiativer
Et borgerinitiativ kan registreres på
ethvert af EU’s 24 officielle sprog, men det
påhviler initiativtagerne at stille teksten til
rådighed på de andre 23 sprog. Efter den
første registrering kan initiativtagerne
uploade yderligere sprogversioner af det
foreslåede initiativ. Siden oktober 2014 har
EØSU tilbudt en oversættelsesservice til beskrivelserne af borgerinitiativer,
som må være på 800 tegn. Når borgerinitiativet er blevet godkendt
af Europa-Kommissionen, kan den originale tekst sendes til
citizensinitiative@eesc.europa.eu med en liste over de ønskede målsprog.
Initiativtagerne kan vælge alle EU-sprog med undtagelse af gælisk.
Dagen for det europæiske borgerinitiativ
Siden 2012 har EØSU hvert år i april afholdt en konference kaldet “Dagen
for det europæiske borgerinitiativ”, hvor den seneste politiske udvikling
vedrørende det europæiske borgerinitiativ drøftes. Formålet er også at
fremme netværksdannelse samt at fremsætte forslag fra civilsamfundet
om nødvendige forbedringer og forenklinger af den måde, det europæiske
borgerinitiativ fungerer på. Dagen for det europæiske borgerinitiativ
er blevet et vigtigt mødested og en platform, hvor registrerede og
kommende initiativtagere og interessenter kan udveksle oplysninger,
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bedste praksis og erfaringer samt præsentere deres borgerinitiativer og
aktiviteter for offentligheden.
For yderligere oplysninger henvises til rubrikken “Events” på webstedet
for det europæiske borgerinitiativ: www.eesc.europa.eu/eci.
ECI-databasen
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EØSU har lanceret en online-database for det
europæiske borgerinitiativ (ECI-databasen),
som er et gratis digitalt bibliotek med en bred
vifte af dokumenter, der fortrinsvis omhandler
akademisk forskning om det europæiske
borgerinitiativ. Alle registrerede brugere har
adgang til databasen, og den giver forskere mulighed for at gøre den
europæiske offentlighed bekendt med deres arbejde. Forfattere af artikler
om det europæiske borgerinitiativ er velkomne til at uploade deres arbejde,
når de har gennemført en kort registreringsproces, så dette arbejde kan
deles med andre, der gerne vil få en bedre forståelse af det europæiske
borgerinitiativ som instrument.
Databasen med ECI-dokumenter findes på: www.eesc.europa.eu/ecidocs
Muligheder for netværksdannelse
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EØSU kan invitere initiativtagere til sine
plenarforsamlinger og/eller sektionsmøder (i overensstemmelse med interne
regler, som fastlægger de generelle
kriterier), så disse kan få lejlighed til at
møde medlemmer af EØSU og opbygge
netværk med deres organisationer. At blive
præsenteret for medlemmer af EØSU er også en glimrende mulighed for at
indhente synspunkter og meninger om et foreslået initiativ og forberede sig
på de spørgsmål, som offentligheden måske vil stille i løbet af kampagnen.
Desuden kan initiativtagere bede om at indgå et partnerskab med EØSU i
forbindelse med de arrangementer, de afholder for at promovere initiativet.
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Hvis der indgås partnerskab, vil initiativtagerne kunne bruge et af EØSU’s
konferencelokaler uden beregning. EØSU vil også garantere, at et af
udvalgets medlemmer, som er ekspert på det pågældende område, byder
velkommen og/eller holder en tale.
Yderligere oplysninger om at indgå partnerskab med EØSU:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-euinstitutions-partnerships.
Kommunikations- og oplysningsaktiviteter
EØSU har udarbejdet to publikationer, som
udførligt forklarer de forskellige redskaber, der er
til rådighed for EU-borgere, som ønsker formelt
at give deres mening til kende: “Vejledning til det
europæiske borgerinitiativ” og “Europæisk pas
til aktivt medborgerskab”. Begge publikationer,
som opdateres med jævne mellemrum, findes
på www.eesc.europa.eu/eci i afsnittet “Related
documents” (Relaterede dokumenter).
EØSU’s medlemmer er også involverede i forskellige “Going local”-aktiviteter,
hvor de taler om det europæiske borgerinitiativ og forklarer dets rolle i at
inddrage den brede offentlighed i politikudformningen. Hvor det er muligt,
kan EØSU foreslå en taler til et eksternt arrangement, som kan tale om det
europæiske borgerinitiativ og borgerrelaterede emner.
Rådgivning til initiativtagere
Alle nuværende og kommende initiativtagere kan kontakte EØSU ved at
skrive til udvalgets funktionspostkasse på citizensinitiative@eesc.europa.eu,
hvis de har spørgsmål om forskellige organisatoriske aspekter af
borgerinitiativet og om, hvor man kan få hjælp. EØSU arbejder sammen
med “ECI Support Centre” og “The Association for the ECI” om at koordinere
borgerinitiativtjenesterne samt optimere informationsudveksling til gavn
for alle initiativtagere og interessenter.
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
Officielle oplysninger om det europæiske borgerinitiativ
Europa-Kommissionens register for borgerinitiativer:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
EØSU’s side om borgerinitiativer, inklusive publikationer:
www.eesc.europa.eu/eci
EØSU’s partnerorganisationer vedrørende ECI
The Association for the ECI: http://www.citizens-initiative.eu/
The ECI Support Centre: http://ecas.org/services/eci-support-centre/
Kontakt:
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Forbindelser med det organiserede civilsamfund og prognoser
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
E-mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu
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