ungdomsinitiativ
EUROPEISKA UNIONENS

Unga européers målsättning är att främja ungas deltagande i Europeiska unionens
beslutsfattande genom konkreta åtgärder. Europeiska unionens ungdomsinitiativ är Unga
européers egen innovation som, om den förverkligas, skulle ge en möjlighet att lyfta fram
frågor som unga upplever som viktiga till Europaparlamentets agenda för unga som
saknar rösträtt i EU-valet.

Syftet med Europeiska unionens ungdomsinitiativ är att göra rösterna av sådana unga som på
grund av sin ålder får inte rösta i valet till Europaparlamentet hörda. Med ungdomsinitiativet
skulle unga som saknar rösträtt i varje medlemsstat kunna årligen rösta fram ett initiativ som
har framlagts av unga till behandling i Europaparlamentet. Ett elektroniskt system ska skapas
för unga genom vilken det är möjligt att både skapa egna initiativ och rösta om andra initiativ.
Det initiativet som har fått flest röster går vidare till att bli det årets ungdomsinitiativ från den
medlemsstat och den unga personen som har lagt fram initiativet erbjuds möjligheten att
presentera sitt initiativ i Europaparlamentets plenum.
Ungdomsinitiativet är inte ett lagstiftningsinitiativ utan ett diskussionsinitiativ som
Europaparlamentet principiellt binder sig till att respektera. Parlamentet eller någon annan
instans får inte välja vilka initiativ tas upp till behandling utan resultaten av omröstningar i
varje medlemsstat ska respekteras. Europaparlamentet binder sig att diskutera
ungdomsinitiativen i plenum en på förhand bestämd tid varje år. Ungdomsinitiativet är inte av
rättslig karaktär, vilket gör systemet med initiativen enkelt att förverkliga och ger en möjlighet
att göra initiativet mer tillgängligt för unga.

Hur ska ungdomsinitiativet förverkligas i praktiken?
Nett gemensamt elektroniskt system ska skapas för ungdomsinitiativet där unga kan skapa
initiativ och rösta om initiativ som andra har gjort. Europaparlamentets informationskontoren
har nyligen getts nya resurser för att nå ut till unga i medlemsstater och informationskontoret
skulle därför vara en naturlig aktör att ha ansvar över informeringen om möjligheten att
lägga fram ungdomsinitiativ tillsammans med medborgarorganisationer. Parlamentet har
också uttryckt sin vilja att möta direkt de unga som det annars inte skulle nå ut till.
Ungdomsinitiativet skulle möjliggöra detta.
Praktikaliteterna kring hur initiativen läggs fram och hurdant system ska användas för att
rösta om initiativen kan lämnas för parlamentet och informationskontorerna att överväga.
Det krävs dock att tjänsten är lätt att använda och att det är inte för komplicerat att
identifiera sig för unga. Ungdomsinitiativet är också ett praktiskt verktyg för EUundervisningen i skolor, gymnasier och yrkesskolor, eftersom det hjälper unga att lära känna
EU:s organ och beslustsprocesser.
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