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Rapporten om unionsborgerskab beskriver, hvad denne Kommission har gjort og vil gøre for at
fremme og styrke unionsborgerskabet.
Hvad er unionsborgerskab?

Rapporten om unionsborgerskab

Hvis du er statsborger i et EU-land, er du også unionsborger (EU-borger).
Unionsborgerskabet træder ikke i stedet for dit nationale statsborgerskab,
det supplerer det.
Unionsborgerskabet giver dig mange friheder og muligheder, f.eks. retten
til fri bevægelighed og retten til at stemme og stille op ved lokalvalg
og valg til Europa-Parlamentet i det land, hvor du bor. For EuropaKommissionen er det en vigtig prioritet, at du som EU-borger har effektive
rettigheder i praksis.

Hvert tredje år rapporterer Kommissionen om fremskridt og fastlægger
prioriteter for at sikre, at EU-borgerne kan nyde deres rettigheder fuldt
ud i deres daglige liv – når de arbejder, rejser, studerer eller deltager i
EU’s politiske liv.
Rapporten bygger på direkte feedback fra borgerne, en offentlig høring i
2015 og Eurobarometer-undersøgelser om borgernes viden og mening
om unionsborgerskabet og deres valgrettigheder. Sammen med EuropaParlamentet fremlagde Kommissionen disse resultater ved en offentlig
høring om unionsborgerskabet i starten af 2016.

På baggrund af denne feedback fra borgerne vil Kommissionen fokusere sin indsats med hensyn til unionsborgerskabet omkring fire emneområder.
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Fremme af unionsborgerskabets rettigheder og EU’s
fælles værdier

Kommissionen vil...

87 % af europæerne er bevidste om deres status som EU-borgere,
hvilket er flere end nogen sinde før. Viden om nogle rettigheder,
f.eks. retten til konsulær beskyttelse, er dog fortsat lav.1

1. Gennemføre
en
EU-dækkende
oplysningsog
bevidstgørelseskampagne om unionsborgerskabet i 2017 og
2018, herunder om konsulær beskyttelse og valgret forud for
valget til Europa-Parlamentet i 2019.

Blandt europæerne er der et voksende ønske om mere viden om
deres rettigheder som unionsborgere, og hvad de skal gøre, hvis
deres rettigheder ikke respekteres.
EU-borgerne forventer, at der bliver gjort mere for at fremme EU’s
fælles værdier, især gennem uddannelse, kulturelle aktiviteter og
unges mobilitet, herunder frivilligt arbejde.

2. Tage skridt til at styrke den europæiske volontørtjeneste og
oplyse om fordelene ved og fremme integrationen af frivilligt
arbejde inden for uddannelse. Give de første 100 000 unge
europæere mulighed for at udføre frivilligt arbejde gennem det
europæiske solidaritetskorps frem til 2020. Korpset vil give unge
mulighed for at udvikle og få nye og værdifulde færdigheder, for at
bidrage til samfundet på tværs af EU og for at opnå relevante og
uvurderlige erfaringer i starten af deres karriere.
3. Sikre essensen af unionsborgerskabet og dets iboende værdier;
udarbejde en rapport om de nationale ordninger for tildeling af
unionsborgerskab til investorer i 2017/2018, hvori Kommissionens
tiltag på dette område og den nuværende nationale lovgivning
og praksis beskrives. Rapporten vil også indeholde vejledning til
medlemsstaterne.

1.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-flash-eurobarometer-430citizenship_en.pdf

Fremme af borgernes deltagelse i EU’s
demokratiske liv

Kommissionen vil...

EU-borgerne benytter sig ikke i tilstrækkelig grad af deres ret til
at stemme ved valget til Europa-Parlamentet og ved lokalvalg. De
fleste europæere siger, at valgdeltagelsen ved valget til EuropaParlamentet ville være højere, hvis de blev bedre informeret om
valget (82 %) og om den indflydelse, som EU har på deres hverdag
(84 %).2

4. Intensivere borgerdialogerne og opmuntre til offentlig debat for
at øge den almindelige forståelse af EU’s indflydelse på borgernes
hverdag samt tilskynde til udvekslingen af synspunkter med
borgerne.

EU-borgere, som bor i en anden medlemsstat, ønsker også, at
det gøres lettere for dem at bruge deres stemmeret ved valgene
til Europa-Parlamentet (21 % har oplevet problemer i denne
sammenhæng).

2.http://ec.europa.eu/justice/citizen/document/files/2016-summary-flasheurobarometer-431-electoral-rights_en.pdf

5. I 2017 fremlægge en rapport om gennemførelsen af EU’s
lovgivning om lokalvalg for at sikre, at EU-borgerne effektivt kan
udøve deres stemmeret på lokalt plan.
6. I 2018 fremme bedste praksis for at bidrage til, at borgerne
stemmer og stiller op ved EU-valg, herunder med hensyn til
bevarelsen af stemmeretten ved flytning til en anden medlemsstat
og grænseoverskridende adgang til politiske nyheder. Hensigten er
at fremme valgdeltagelsen og bred demokratisk deltagelse med
henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2019.
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Forenkling af EU-borgernes hverdag

Kommissionen vil...

Europæerne krydsede grænserne til andre EU-lande 214 mio.
gange i 2014. 15 mio. europæere bor i et andet EU-and, for det
meste med henblik på at arbejde eller studere. Fri bevægelighed
giver EU-borgere mulighed for at rejse, studere, gøre forretninger,
arbejde, handle og bo i andre EU-lande.

7. Fremsætte et forslag om oprettelse af en fælles digital
portal, der skal give borgerne let adgang til oplysninger, hjælp
og problemløsningstjenester online samt muligheden for at
gennemføre administrative procedurer online i situationer af
grænseoverskridende karakter. Dette gøres ved at forbinde
det relevante indhold og de relevante tjenester på EU-niveau
og nationalt niveau på en ukompliceret og brugervenlig måde.
Derudover overveje at reducere bureaukratiet i nationale
administrationer ved hjælp af krav om, at borgerne kun skal
forelægge deres oplysninger én gang.

Undersøgelser viser, at EU-borgerne, især de yngre, ser den frie
bevægelighed som et af EU’s mest positive resultater. De ser den
som en fordel for dem selv og for deres landes økonomier: 71 %
mener, at den frie bevægelighed for personer inden for EU generelt
er til gavn for deres eget lands økonomi.
Ikke desto mindre kan det stadig være besværligt for europæere
at flytte til eller bo i et andet EU-land, hvilket oftest skyldes
langvarige eller uklare administrative procedurer, mangel på
oplysninger og vanskeligheder med at få adgang til private
tjenesteydelser. Borgerne oplever også problemer med at
planlægge grænseoverskridende rejser, som kombinerer mere
end en transportform (multimodale rejser). De finder det også
vanskeligt at kontakte offentlige myndigheder og få adgang til
sundhedsydelser på tværs af grænserne.

8. Yderligere lette og fremme EU-dækkende multimodale rejser
med henblik på mere effektiv og brugervenlig mobilitet for
EU-borgerne. Dette gøres via specifikation af EU-dækkende
rejseinformationstjenester og af forbedringer med hensyn til
interoperabilitet og kompatibilitet mellem systemer og tjenester.

Styrkelse af sikkerhed og fremme af lighed

Kommissionen vil...

Europa står over for komplekse sikkerhedstrusler. Det overvejende
flertal af europæerne mener, at der er behov for en EU-indsats for
at kunne håndtere dem. Fri bevægelighed inden for EU kræver også
tiltag med henblik på at sikre de eksterne grænser og bekæmpe
og forebygge kriminalitet. EU-borgere og deres familiemedlemmer,
der bor eller rejser i EU, oplever nogle gange problemer, når de
bruger deres identitetskort og/eller opholdsdokumenter, især hvis
de ikke indeholder tilstrækkelige sikkerhedselementer.

9. I første kvartal af 2017 færdiggøre undersøgelsen om mulige EUtiltag med hensyn til at forbedre sikkerheden for identitetskort
og opholdsdokumenter for EU-borgere, der bor i en anden
medlemsstat end hjemlandet, og for deres familiemedlemmer,
når disse ikke er EU-borgere. Kommissionen vil evaluere de
næste trin og muligheder og deres virkninger med henblik på et
lovgivningsinitiativ i slutningen af 2017.

Når EU-borgere anvender deres EU-rettighed til konsulær
beskyttelse, er det oftest for at bede om et nødpas for at kunne
rejse hjem (60 %) . De eksisterende EU-regler, hvorved der etableres
et fælles format for sådanne nødpas, blev vedtaget i 1996 og er
forældede.
Næsten alle europæere (96 %) mener, at vold i hjemmet mod kvinder
er uacceptabel, men den forekommer fortsat i vid udstrækning.
Der foreligger alarmerende undersøgelsesresultater vedrørende
skyldiggørelse af ofre og holdninger til behovet for samtykke.
Trods bestræbelser på at bekæmpe diskrimination er der sket en
klar stigning i det antal europæere, som siger, at de har oplevet en
form for diskrimination eller chikane, hvis man sammenligner med
2012.

10. I 2017 vurdere, hvordan reglerne om nødpas til EU-borgere,
hvis hjemland ikke har en konsulær repræsentation, kan
moderniseres, herunder sikkerhedselementerne i det fælles
format, for at sikre, at borgerne effektivt kan udøve deres ret til
konsulær beskyttelse.
11. I 2017 gennemføre en kampagne om vold mod kvinder og aktivt
støtte EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention til forebyggelse
og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
(Istanbulkonventionen) sammen med medlemsstaterne.
Desuden fremsætte forslag med henblik på tackling af
udfordringer vedrørende balancen mellem arbejdsliv og privatliv
for erhvervsaktive familier.
12. Søge at øge den sociale accept af LGBTI-personer i hele EU ved
at gennemføre listen over tiltag til at forbedre LGBTI-personers
ligestilling og aktivt støtte afslutningen af forhandlingerne om det
foreslåede horisontale direktiv om ikkeforskelsbehandling.
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