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MÝTY A SKUTEČNOST 
Evropská občanská iniciativa vám nabízí 
možnost, jak se přímo podílet na evropském 
demokratickém procesu, jak ovlivnit politiku EU, 
která se přímo dotýká vašeho života.

MÝTUS 01

Pokud na základě 
iniciativy nevznikne 
nový právní předpis, 
nemá vynaložené 
úsilí cenu.

 SKUTEČNOST

1. I když na základě iniciativy 
nevznikne přímo právní 
předpis, může iniciativa 
významnou měrou zvýšit 
povědomí o dané problematice 
a podpořit další debatu.

2. Umožní vznik sítí příznivců 
na regionální, vnitrostátní i 
celounijní úrovni.

3. Díky ní se diskutované téma 
dostane do povědomí politiků.

MÝTUS 02

Mnoho iniciativ bývá zamítnuto.
 SKUTEČNOST

1. Žádost o registraci se zamítá pouze v 
případě, že navrhovaná iniciativa zjevně 
spadá mimo rámec pravomocí Komise, 
je urážlivá, neopodstatněná nebo je v 
rozporu s hodnotami EU.

2. Komise zavedla nezávislou poradenskou 
službu, čímž zlepšila podporu poskytovanou 
organizátorům, a umožnila částečnou registraci 
iniciativ, aby se snížil počet těch zamítnutých.

3. Od roku 2015 bylo zaregistrováno více než 85 % 
navržených iniciativ!

MÝTUS 03

Evropská občanská iniciativa je ze 
strany Komise pouhou formalitou.

 SKUTEČNOST

1. Komise vidí v evropské občanské iniciativě jeden z hlavních 
nástrojů, jak zapojit občany do tvorby politik EU.

2. Pokud iniciativa u signatářů uspěje, Komise:
	 uspořádá	debatu	s	organizátory
	 zorganizuje	veřejnou	diskusi	s	klíčovými	zúčastněnými	stranami 
v	Evropském	parlamentu

	 vydá	formální	odpověď.

3. Nové nařízení usnadní používání tohoto nástroje a zdokonalí návazný 
postup, takže vznikne větší prostor pro další zvyšování povědomí o 
dané problematice a pro diskusi.



MÝTUS 04

Návazná opatření přijatá na 
základě dokončených iniciativ 
jsou nedostatečná.

 SKUTEČNOST

Iniciativa „Právo na vodu“:
1. Podnítila návrh Evropské komise na revizi 

směrnice o pitné vodě s cílem zlepšit celkově 
přístup k pitné vodě a zajistit přístup k ní 
zranitelným a marginalizovaným skupinám

2. Díky ní Evropská komise začala prosazovat 
přístup k vodě a hygienickým zařízením jako 
jeden z cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN 
pro udržitelný rozvoj 2030.

3. Přispěla k tomu, že odkaz na právo na vodu 
je nově zahrnut v evropském pilíři sociálních 
práv. 

V návaznosti na iniciativu „Stop vivisekci“ Komise:
1. Uznala, že je třeba urychlit úsilí směřující k 

nahrazení, omezení a modernizaci metod 
obnášejících zkoušky na zvířatech.

2. Zavázala se, že větší měrou podpoří vytvoření a 
validaci alternativních přístupů.

3. Uspořádala konferenci o tom, jak využívat 
špičkové výzkumné metody k vývoji validních 
postupů, které nebudou prováděny na 
zvířatech.

Výsledkem iniciativy „Zakažte glyfosát“ je:
1. Návrh nařízení Komise o transparentnosti a 

udržitelnosti posuzování rizika ze strany EU v 
potravinovém řetězci. Související nařízení bylo 
Evropským parlamentem a Radou přijato v 
červnu 2019. Tyto nové právní předpisy vstoupí 
v platnost na jaře roku 2021.

2. Nová opatření usilující o zvýšení 
transparentnosti při povolování, omezování 
nebo zákazu používání pesticidů se zaměřením 
na provádění směrnice o udržitelném 
používání.

MÝTUS 05

Jedná se o příliš komplikovaný  
a náročný nástroj.

 SKUTEČNOST

1. Na základě zpětné vazby od zúčastněných stran 
Komise přijala konkrétní kroky směřující ke 
zjednodušení nástroje.

2. Navrhla také nová pravidla, která byla nedávno 
přijata Evropským parlamentem a Radou a 
která začnou platit od roku 2020. Díky nim se 
usnadní fáze zahájení a registrace iniciativ, 
činnost organizátorů i signatářů.

3. Kromě usnadnění registrace tato revize pravidel 
organizátorům zajistí lepší podpůrné služby.

4. Omezí se také množství osobních údajů, které 
se vyžadují od signatářů.

5. Komise dále zdokonalila software ke sběru 
podpisů online, např. dostupnost systému 
z mobilních zařízení, což usnadní zapojení 
veřejnosti. Podle nových pravidel budou moci 
signatáři využít také elektronickou identifikaci.

MÝTUS 06

Evropskou občanskou  
iniciativu nikdo nezná.

 SKUTEČNOST

1. Přes 9 milionů podpisů získaných celkově za 
posledních pět letech svědčí o tom, že iniciativa 
jakožto nástroj se již do povědomí veřejnosti 
významnou měrou zapsala.

2. Evropskou občanskou iniciativu propaguje 
právě probíhající komunikační kampaň, v 
rámci které se konají akce na úrovni EU i v 
jednotlivých členských státech. Bližší informace 
najdete na: europa.eu/citizens-initiative

3. Úspěšnou iniciativu nemůže organizovat jediný 
člověk  – podělte se proto o tyto informace s 
ostatními potenciálními příznivci!
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Další	informace	o	evropské	občanské	iniciativě	
jakožto	nástroji	a	o	právě	probíhajících	iniciativách,	
které	můžete	podpořit,	najdete	na	adrese:			
europa.eu/citizens-initiative   
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