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МИТОВЕ И РЕАЛНОСТ 
Европейската гражданска инициатива 
ви дава възможност да участвате пряко 
в европейския демократичен процес, 
като оказвате по-голямо влияние върху 
политиките, които ви засягат.

МИТ 01

Щом няма 
законодателство, 
няма смисъл

 РЕАЛНОСТ

1. Дори ако в резултат на дадена 
инициатива не бъде прието 
законодателство, тя все пак може 
да доведе до повишаване на 
осведомеността и да стимулира 
дебатите по съответните 
въпроси.

2. Чрез нея се създават мрежи 
от контакти по съответните 
въпроси на регионално, 
национално и европейско 
равнище.

3. Чрез нея съответните въпроси 
се поставят в полезрението на 
политиците.

МИТ 02

Процентът на отказите за 
регистрация е много висок

 РЕАЛНОСТ

1. Регистрация се отказва само ако предложената 
инициатива попада по очевиден начин извън 
обхвата на правомощията на Комисията или е в 
злоупотреба, несериозна или в противоречие с 
ценностите на ЕС.

2. В усилията си да намали процента на отказите, 
Комисията подобри подкрепата, предоставяна на 
организаторите, чрез създаването на независима 
услуга за съвети и разреши частичната 
регистрация на инициативи.

3. От 2015 г. насам са регистрирани над 85% от 
предложените инициативи!

МИТ 03

Европейската гражданска инициатива е 
само празни думи от страна на Комисията

 РЕАЛНОСТ

1. Комисията гледа на Европейската гражданска инициатива като 
на един от основните инструменти за участие на гражданите в 
изготвянето на политиките на ЕС.

2. Когато дадена инициатива е успешна, Комисията:
	 се	среща	с	организаторите,
	 организира	открит	дебат	с	основните	заинтересовани 
страни	в	Европейския	парламент,

	 приема	официален	отговор.

3. С новия регламент ще се улесни използването на инструмента 
и ще се подобри процесът на предприемане на последващи 
действия, като така ще остане време за по-съдържателни дебати и 
повишаване на осведомеността.
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МИТ 04

Последващите действия 
във връзка с приключените 
инициативи са разочароващи

 РЕАЛНОСТ

Инициативата „Право на вода“:
1. доведе до предложение на Европейската 

комисия за преразглеждане на Директивата 
за питейната вода с цел подобряване на 
достъпа до вода и гарантиране на достъпа на 
уязвимите и маргинализираните групи;

2. допринесе за това Европейската комисия 
да се застъпи за запазването на всеобщия 
достъп до вода и санитарно-хигиенни 
условия като една от целите за устойчиво 
развитие в Програмата до 2030 г на ООН;

3. допринесе за новото изрично посочване 
на правото на вода в Европейския стълб на 
социалните права. 

Вследствие на инициативата „Спрете 
вивисекцията“ Комисията:
1. призна необходимостта от ускоряване на 

напредъка в областта на заместването, 
намаляването и облекчаването на 
изпитванията върху животни.

1. се ангажира да увеличи подкрепата за 
разработване и валидиране на алтернативни 
подходи;

1. организира конференция за начините 
за използване на авангардни научни 
изследвания при разработването на научно 
обосновани подходи без използване на 
животни.

Инициативата „Забрана на глифозата“  
доведе до:
1. предложение на Комисията за регламент 

относно прозрачността и устойчивостта 
на оценката на ЕС на риска в хранителната 
верига. Регламентът бе приет от Европейския 
парламент и Съвета през юни 2019 г. Това 
ново законодателство ще влезе в сила през 
пролетта на 2021 г.;

1. нови мерки за увеличаване на прозрачността 
при разрешаване, ограничаване и забрана на 
използването на пестициди, с акцент върху 
прилагането на Директивата за устойчива 
употреба на пестициди.

МИТ 05

Инструментът е твърде 
сложен и труден за 
използване

 РЕАЛНОСТ

1. Въз основа на обратна информация от 
заинтересованите страни, Комисията 
предприе практически стъпки за улесняване 
на използването на инструмента.

2. Освен това тя предложи нови правила, които 
неотдавна бяха приети от Европейския 
парламент и Съвета и които ще се прилагат 
от 2020 г. нататък. Новите правила ще улеснят 
започването, регистрацията, организацията и 
подкрепата на инициативи.

3. С преразглеждането на инструмента ще 
се подобри процесът на регистрация и 
ще се осигурява по-голяма подкрепа на 
организаторите.

4. Количеството лични данни, които се изискват 
за подкрепа на инициативи, ще бъде 
намалено.

5. Комисията подобри своя софтуер за събиране 
на изявления за подкрепа, включително 
неговата достъпност на мобилни устройства, 
с което улесни хората да подкрепят 
инициативи. Новите правила също така 
позволяват използването на електронна 
идентификация, когато се подкрепя 
инициатива.

МИТ 06

Никой не е чувал за 
Европейската гражданска 
инициатива

 РЕАЛНОСТ

1. Над 9 милиона подписа през последните пет 
години е значително постижение.

2. В момента се провежда кампания за 
повишаване на осведомеността, която 
включва действия на европейско и 
национално равнище. За повече информация 
вижте: europa.eu/citizens-initiative

3. Всеки може да допринесе за успеха на 
Европейската гражданска инициатива – 
помогнете за нейното популяризиране!
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