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FAKTY I MITY
Europejska inicjatywa obywatelska daje 
możliwość bezpośredniego uczestnictwa 
w europejskim procesie demokratycznym. 
Dzięki niej Europejczycy mogą mieć wpływ 
na politykę UE, która ich dotyczy. 

MIT 01

Jeśli nie będzie aktu 
prawnego, działania 
nie mają sensu

 FAKT

1. Nawet jeśli inicjatywa nie będzie 
skutkować przyjęciem aktu 
prawnego, może ona mimo to 
pomóc w zwiększeniu wiedzy 
społeczeństwa na dany temat i 
wesprzeć konstruktywną debatę.

2. Pozwala stworzyć sieci współpracy 
wokół określonych kwestii na 
poziomie regionalnym, krajowym i 
unijnym.

3. Pozwala również zwiększyć 
zainteresowanie daną kwestią 
wśród osób odpowiedzialnych 
za kształtowanie polityki.

MIT 02

Odsetek odrzuconych inicjatyw 
jest bardzo wysoki

 FAKT

1. Rejestracji odmawia się jedynie w przypadku, 
gdy proponowana inicjatywa wykracza w sposób 
oczywisty poza zakres uprawnień Komisji bądź 
stanowi nadużycie, jest niepoważna lub jest 
sprzeczna z wartościami UE.

2. Aby obniżyć wskaźnik odrzuconych inicjatyw, 
Komisja zwiększyła wsparcie udzielane 
organizatorom poprzez ustanowienie niezależnego 
serwisu doradczego, a także zezwoliła na 
częściową rejestrację inicjatyw.

3. Od 2015 r. zarejestrowano ponad 85 proc. 
proponowanych inicjatyw!

MIT 03

Europejska inicjatywa obywatelska 
to ze strony Komisji tylko gołosłowie

 FAKT

1. Komisja uważa, że europejska inicjatywa obywatelska 
jest jednym z głównych narzędzi umożliwiających 
zaangażowanie obywateli w kształtowanie polityki UE.

2. W przypadku każdej udanej inicjatywy Komisja:
	 spotyka	się	z	organizatorami,
	 organizuje	publiczną	debatę	z	najważniejszymi	zainteresowanymi 
stronami	w	Parlamencie	Europejskim,

	 przyjmuje	formalną	odpowiedź.

3. Nowe rozporządzenie ułatwi korzystanie z tego narzędzia i usprawni 
działania następcze, dzięki czemu pozostanie więcej czasu na 
konstruktywne kampanie informacyjne i debatę.



MIT 04

Działania podjęte w odpowiedzi 
na zakończone inicjatywy były 
rozczarowujące

 FAKT

Inicjatywa „Prawo do wody”:
1. doprowadziła do przedstawienia przez Komisję 

Europejską wniosku dotyczącego zmiany 
dyrektywy w sprawie wody pitnej w celu poprawy 
dostępu do wody i zapewnienia dostępu słabszym 
i zmarginalizowanym grupom społecznym

2. w jej wyniku Komisja Europejska opowiedziała 
się za utrzymaniem powszechnego dostępu do 
wody i infrastruktury sanitarnej jako jednego z 
celów zrównoważonego rozwoju określonych w 
Agendzie 2030 ONZ

3. przyczyniła się do zamieszczenia nowego 
wyraźnego odniesienia do prawa do wody w 
Europejskim filarze praw socjalnych.

 
W następstwie inicjatywy „Stop wiwisekcji” Komisja:
1. uznała konieczność przyspieszenia postępów w 

zakresie zastępowania badań na zwierzętach 
innymi metodami, ograniczania skali tych badań 
oraz ich doskonalenia

2. zobowiązała się do zwiększenia wsparcia na rzecz 
opracowania i walidacji metod alternatywnych

3. zorganizowała konferencję na temat sposobów 
wykorzystania najnowocześniejszych 
badań naukowych przy opracowywaniu 
naukowo uznanych metod niewymagających 
wykorzystania zwierząt.

Inicjatywa „Zakaz stosowania glifosatu” 
zaowocowała:
1. wnioskiem Komisji dotyczącym rozporządzenia 

w sprawie przejrzystości i zrównoważonego 
charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu 
żywnościowym. Rozporządzenie zostało przyjęte 
przez Parlament Europejski i Radę w czerwcu 2019 
r. Nowe przepisy wejdą w życie wiosną 2021 r.

2. nowymi środkami mającymi na celu zwiększenie 
przejrzystości, jeśli chodzi o ograniczanie 
stosowania pestycydów lub ich zakaz oraz 
udzielanie odnośnych zezwoleń ze szczególnym 
naciskiem na wdrożenie dyrektywy w sprawie 
zrównoważonego stosowania pestycydów.

MIT 05

Narzędzie jest zbyt 
skomplikowane i 
trudne w użyciu

 FAKT

1. Na podstawie informacji zwrotnych otrzymanych 
od zainteresowanych stron Komisja podjęła kroki, 
aby ułatwić korzystanie z tego narzędzia.

2. Zaproponowała również nowe przepisy, które 
zostały niedawno przyjęte przez Parlament 
Europejski i Radę i które zaczną obowiązywać w 
2020 r. Nowe przepisy ułatwią przygotowywanie, 
rejestrowanie i organizowanie inicjatyw, a także 
wyrażanie dla nich poparcia.

3. Podczas modyfikacji narzędzia zostanie 
usprawniony proces rejestracji i zwiększone 
wsparcie dla organizatorów.

4. Zmniejszona zostanie ilość danych osobowych 
wymaganych do poparcia inicjatywy.

5. Komisja udoskonaliła swoje oprogramowanie do 
gromadzenia deklaracji online. Zmiany obejmują 
poprawę dostępności za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych, co ułatwia wyrażanie poparcia 
dla inicjatyw. Na mocy nowych przepisów 
możliwe będzie również poparcie inicjatywy z 
wykorzystaniem tożsamości elektronicznej.

MIT 06

Nikt nie słyszał o europejskiej 
inicjatywie obywatelskiej

 FAKT

1. Ponad 9 mln podpisów zebranych w ciągu 
ostatnich pięciu lat to już znaczące osiągnięcie.

2. W ramach trwającej kampanii wiedza 
społeczeństwa na temat europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej wzrasta dzięki działaniom na 
szczeblu UE i na szczeblu państw członkowskich. 
Więcej informacji: europa.eu/citizens-initiative

3. Każdy może przyczynić się do zapewnienia sukcesu 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej – każdy 
może rozpowszechniać informacje na jej temat!
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