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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σας δίνει την 
ευκαιρία να συμμετέχετε άμεσα στην ευρωπαϊκή 
δημοκρατική διαδικασία, και έτσι να ακούγεται 
περισσότερο η φωνή σας κατά τη χάραξη των 
πολιτικών της ΕΕ που επηρεάζουν τη ζωή σας. 

ΜΥΘΟΣ 01

Η πρωτοβουλία 
δεν έχει νόημα αν 
δεν καταλήξει στη 
θέσπιση νομοθεσίας

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Ακόμη και αν μια πρωτοβουλία 
δεν καταλήγει στη θέσπιση 
νομοθεσίας, μπορεί να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση και να 
διευρύνει τη συζήτηση γύρω 
από συγκεκριμένα ζητήματα.

2. Δημιουργεί δίκτυα σε 
περιφερειακό, εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο.

3. Εφιστά την προσοχή των 
πολιτικών ιθυνόντων σε 
διάφορα ζητήματα.

ΜΥΘΟΣ 02

Το ποσοστό απόρριψης 
πρωτοβουλιών είναι 
πολύ υψηλό

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Η καταχώριση μιας προτεινόμενης πρωτοβουλίας 
απορρίπτεται μόνο αν η πρωτοβουλία αυτή 
βρίσκεται καταφανώς εκτός του πλαισίου των 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ή είναι καταχρηστική, 
επιπόλαιη ή αντίθετη προς τις αξίες της ΕΕ.

2. Η Επιτροπή έχει βελτιώσει τη στήριξη που παρέχει 
στους διοργανωτές, δημιουργώντας μια ανεξάρτητη 
υπηρεσία παροχής συμβουλών, και έχει επιτρέψει 
τη μερική καταχώριση των πρωτοβουλιών, σε μια 
προσπάθεια να μειωθεί το ποσοστό απόρριψης

3. Από το 2015 έχει καταχωριστεί πάνω από το 85% 
των προτεινόμενων πρωτοβουλιών!

ΜΥΘΟΣ 03

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα 
απλό ευχολόγιο της Επιτροπής

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Η Επιτροπή θεωρεί την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
ως ένα από τα βασικά εργαλεία για τη συμμετοχή των 
πολιτών στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών.

2. Για να επιτύχει μια πρωτοβουλία, η Επιτροπή:
	 Συναντά	τους	διοργανωτές,
	 Διοργανώνει	δημόσιες	συζητήσεις	με	τους	βασικούς	
ενδιαφερόμενους	φορείς	στο	Ευρωπαϊκό	Κοινοβούλιο,

	 Εκδίδει	επίσημη	απάντηση.

3. Ο νέος κανονισμός θα διευκολύνει τη χρήση του εργαλείου 
και θα βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης, παρέχοντας 
χρόνο για πιο ουσιαστική ευαισθητοποίηση και συζήτηση.
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Για	περισσότερες	πληροφορίες 
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ΜΥΘΟΣ 04

Η συνέχεια που δόθηκε 
σε ολοκληρωθείσες 
πρωτοβουλίες ήταν 
απογοητευτική

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πρωτοβουλία «Right to Water»  
(«Δικαίωμα στο νερό»)
1. οδήγησε σε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για αναθεώρηση της οδηγίας για το πόσιμο νερό 
ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στο νερό και να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση των ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων ομάδων σε αυτό

2. είχε ως αποτέλεσμα να υποστηρίξει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διατήρηση της 
καθολικής πρόσβασης στην ύδρευση και 
την αποχέτευση ως έναν από τους στόχους 
βιώσιμης ανάπτυξης που προβλέπει η ατζέντα 
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030

3. συνέβαλε στο να συμπεριληφθεί  στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων 
νέα ρητή αναφορά στο δικαίωμα πρόσβασης 
στο νερό.

 
Μετά την πρωτοβουλία «Stop Vivisection» 
(«Σταματήστε τη ζωοτομία»), η Επιτροπή:
1. αναγνώρισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η 

πρόοδος στον τομέα της αντικατάστασης, της 
μείωσης και της βελτίωσης των δοκιμών σε ζώα

2. δεσμεύτηκε να αυξήσει τη στήριξη για την 
ανάπτυξη και την επικύρωση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων

3. διοργάνωσε διάσκεψη για την αξιοποίηση της 
έρευνας αιχμής στην ανάπτυξη επιστημονικά 
αξιόπιστων προσεγγίσεων χωρίς δοκιμές σε ζώα.

Η πρωτοβουλία «Ban Glyphosate»  
(«Απαγόρευση του glyphosate») οδήγησε σε:
1. πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά 

με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της 
αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα 
της ΕΕ. Ο κανονισμός 

2. εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2019. Η νέα αυτή 
νομοθετική πράξη θα αρχίσει να ισχύει την 
άνοιξη του 2021

3. νέα μέτρα για την αύξηση της διαφάνειας όσον 
αφορά την έγκριση, τον περιορισμό ή την 
απαγόρευση της χρήσης φυτοφαρμάκων με 
έμφαση στην εφαρμογή της οδηγίας για την 
ορθολογική χρήση.

ΜΥΘΟΣ 05

Το εργαλείο είναι υπερβολικά 
περίπλοκο και δύσχρηστο

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Με βάση τα σχόλια των ενδιαφερομένων, η 
Επιτροπή έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να 
γίνει το εργαλείο πιο εύχρηστο.

2. Πρότεινε επίσης νέους κανόνες που εγκρίθηκαν 
πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο και θα ισχύουν από το 2020. Οι 
νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τη δημιουργία, 
την καταχώριση, τη διοργάνωση και τη στήριξη 
πρωτοβουλιών.

3. Χάρη στην αναθεώρηση του εργαλείου, θα 
βελτιωθεί η διαδικασία καταχώρισης και θα 
αυξηθεί η βοήθεια προς τους διοργανωτές.

4. Θα μειωθεί ο αριθμός των προσωπικών 
δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη 
μιας πρωτοβουλίας.

5. Η Επιτροπή έχει βελτιώσει το λογισμικό 
της επιγραμμικής συγκέντρωσης, ώστε 
να διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την 
προσβασιμότητα μέσω κινητών συσκευών. 
Έτσι θα είναι πιο εύκολο για τους πολίτες να 
συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες. Σύμφωνα με 
τους νέους κανόνες, θα επιτρέπεται επίσης 
η  υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας μέσω 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).

ΜΥΘΟΣ 06

Κανείς δεν γνωρίζει την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Πάνω από 9 εκατομμύρια υπογραφές την 
τελευταία πενταετία αποτελούν ήδη ένα 
σημαντικό επίτευγμα.

2. Η ευαισθητοποίηση του κοινού αυξάνεται 
συνεχώς χάρη σε μια ενημερωτική εκστρατεία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη και σε διάφορες 
δράσεις που πραγματοποιούνται σε εθνικό 
και ενωσιακό επίπεδο. Για περισσότερες 
πληροφορίες, βλ.: europa.eu/citizens-initiative

3. Ο καθένας μπορεί να συμβάλει στην επιτυχία 
μιας πρωτοβουλίας – Διαδώστε το μήνυμα!

#EUTake
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