
Stärka medborgarna och skydda deras rättigheter

EU-medborgarskap är ett viktigt resultat av det europeiska projektet. Detta ersätter inte nationellt medborgarskap: du är 
europeisk medborgare om du är medborgare i någon av de 27 medlemsstaterna. Som EU-medborgare åtnjuter du till exem-
pel fri rörlighet inom EU samt politiska och demokratiska rättigheter, såsom rätten att delta i val till Europaparlamentet.

EU:s medborgarskapsrapport
Vart tredje år rapporterar kommissionen om hur EU-medborgare kan åtnjuta sina rättigheter i sina dagliga liv när de arbetar, 
reser, studerar eller deltar i EU:s demokratiska liv. Medborgarskapsrapporten från 2020 visar tydligt att EU-medborgare oftare 
nyttjar sina rättigheter, vilket exempelvis visar sig i högre valdeltagande. Samtidigt har nya utmaningar uppstått, inte minst 
i samband med COVID-19-pandemin. Att vara medveten om att du är en EU-medborgare är ett första steg mot att bättre 
kunna utnyttja dina rättigheter.
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EU-åtgärder för att säkerställa dina EU-medborgarskapsrättigheter

Figur 1 - Graden av förtrogenhet med termen “medborgare i den Europeiska unionen” (% - EU)

Över 90 % av svarandena på 
en Eurobarometer känner till 
begreppet “medborgare i den 
Europeiska unionen”.
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Figur 2 - Valdeltagande i valet till Europaparlamentet (2004-2019)
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Den fria rörligheten, som gör det möjligt för 
alla EU-medborgare att bo, arbeta eller stud-
era i vilken medlemsstat som helst, är den 
rätt som EU-medborgarna värdesätter mest.

Figur 3 - Fri rörlighet för EU-medborgare inom EU ger övergripande 
fördelar för ekonomin i (VÅRT LAND) (% - EU)

Demokratier är beroende av med-
borgarnas medverkande. Européer 
använder i allt högre grad sina val-
rättigheter, vilket framgår av valet 
till Europaparlamentet 2019.

Källa: Europaparlamentet i samarbete med Kantar

2004 45,47%

2009 42,97%

2014 42,61%

2019 50,66%

För att ytterligare stärka demokratiskt deltagande och integrering kommer kommissionen att...

För att underlätta fri rörlighet och förenkla vardagen kommer kommissionen att...

  Uppdatera EU:s regler om rörliga EU-medborgares rösträtt vid kommunala och europeiska val. 

  Arbeta närmare med det Europeiska nätverket för valsamarbete.

  Stödjande av oavhängig valobservation.

   Stödjande av deliberativ demokrati och nyskapande av medborgarnas deltagande i EU:s lagstift-
ningsprocess.

  Stödjande av EU-medborgares integrering i EU-samhället.

   Öka medvetenheten om den viktiga kopplingen mellan kulturaktiviteter, tolerans och demokratiskt 
deltagande.

   Uppdatera EU:s riktlinjer gällande fri rörlighet, med beaktande av åtgärder som införts på grund av 
folkhälsoproblem samt familjers mångfald (“regnbågsfamiljer”).

   Främjande av införlivandet av gränsöverskridande e-förvaltning och e-affärslösningar i de nyligen 
införda ID-korten. 

   Skydda, i linje med utträdesavtalet, rättigheterna för EU-medborgare som är bosatta i Storbritannien.

   Stödja utvecklingen av reseplanerare som omfattar flera transportsätt.
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Skyddande av EU-medborgare i kristider

   Fortsätta bygga en stark europeisk hälsounion och tillsammans med medlemsstaterna genom-
föra EU:s strategi för COVID-19-vacciner.

   Granska EU:s regler om konsulärt skydd för att förbättra EU:s och medlemsstaternas förmåga 
att skydda europeiska medborgare i kristider.

Mellan februari och maj 2020 tog 
medlemsstaterna, med stöd av Europeiska 
kommissionen och Europeiska utrikestjänsten, 
hem över 600 000 europeiska medborgare 
som drabbats av reserestriktioner över hela 
världen.

COVID-19-pandemin har drabbat oss alla, dock på olika 
sätt. Pandemin riktade också uppmärksamhet på befint-
liga ojämlikheter i vårt samhälle. Europa har reagerat på 
många nivåer och involverat nationella regeringar, indus-
tri och det civila samhället.

Skyddande och främjande av EU-medborgarskap

Under de senaste tre decennierna har mer  
än tio miljoner människor deltagit i Erasmus+ 
och dess föregångarprogram, byggt länkar 
och delat identitet i hela EU.

EU-medborgarskap är en symbol för vår gemensamma 
europeiska identitet – baserad på jämlikhet, icke-diskrimi-
nering och integrering. Att främja och skydda EU-medbor-
garskapets värden och integritet är av särskild betydelse. 

   Fortsätt att övervaka “det gyllene passprogrammet” för EU-medborgarskap och agera efter behov.

   Föreslå nya jämställdhets- och antidiskrimineringsåtgärder.

   Främja känslan av europeisk identitet bland unga genom ERASMUS+ -programmet, den Euro-
peiska volontärtjänstgöringen och Jean Monnet-åtgärderna.

   Fortsätta övervaka hur de restriktiva åtgärder som införts under COVID-19-krisen påverkar 
EU-medborgarskapet och föra en rättvis demokratisk debatt.

För att skydda och främja EU-medborgarskap kommer kommissionen att...

För att skydda EU-medborgare i kristider kommer kommissionen att...
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