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europeană
Instrumentul cu care puteți 
modela politicile europeneFACTSHEET   

MIT ȘI REALITATE
Inițiativa cetățenească europeană vă oferă 
ocazia să vă implicați direct în procesul 
democratic european și să aveți un cuvânt 
mai greu de spus în privința politicilor UE care 
au un impact asupra vieții dumneavoastră. 

MIT 01

Dacă nu se reflectă 
în legislație, nu 
are niciun rost

 REALITATE

1. Chiar dacă o inițiativă nu 
produce legislație, ea poate 
să atragă atenția asupra 
aspectelor abordate și să 
stimuleze dezbateri.

2. Creează rețele interesate de 
aspectele respective la nivel 
regional, național și european.

3. Atrage atenția factorilor 
de decizie.

MIT 02

Rata de respingere este 
foarte ridicată

 REALITATE

1. Înregistrarea este respinsă numai dacă 
inițiativa propusă depășește vădit sfera 
competențelor Comisiei sau dacă este abuzivă, 
neserioasă sau contravine valorilor UE.

2. În încercarea de a reduce rata de respingere, 
Comisia a îmbunătățit sprijinul acordat 
organizatorilor, lansând un serviciu 
independent de consiliere și a permis 
înregistrarea parțială a inițiativelor.

3. Peste 85 % din inițiativele propuse din 2015 
până în prezent au fost înregistrate!

MIT 03

Prin Inițiativa cetățenească europeană, 
Comisia se preface doar că dă o șansă

 REALITATE

1. Comisia consideră că Inițiativa cetățenească europeană 
este unul dintre principalele instrumente pentru implicarea 
cetățenilor în procesul de elaborare a politicilor UE.

2. Pentru a susține succesul inițiativelor, Comisia:
	 se	întâlnește	cu	organizatorii
	 organizează	o	dezbatere	publică	cu	principalele	părți	 
interesate	în	cadrul	Parlamentului	European

	 adoptă	un	răspuns	oficial.

3. Noul regulament va facilita folosirea instrumentului și va îmbunătăți 
structura acțiunilor întreprinse ulterior, lăsând mai mult timp pentru 
popularizare și dezbateri.
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MIT 04

Acțiunile întreprinse în 
urma inițiativelor finalizate 
au fost dezamăgitoare

 REALITATE

Inițiativa „Dreptul la apă” (Right to Water):
1. a determinat Comisia Europeană să prezinte 

o propunere de revizuire a Directivei privind 
apa potabilă pentru a îmbunătăți accesul la 
apă, mai ales în cazul grupurilor vulnerabile și 
marginalizate;

2. a determinat Comisia Europeană să apere 
menținerea accesului universal la apă și la 
salubritate în lista obiectivelor de dezvoltare 
durabilă din Agenda 2030 a ONU pentru 
dezvoltare durabilă;

3. a contribuit la integrarea dreptului la apă ca 
nouă trimitere explicită în cadrul Pilonului 
european al drepturilor sociale. 

Datorită inițiativei „Stop vivisecției”  
(Stop Vivisection), Comisia:
1. a recunoscut necesitatea accelerării 

progreselor în ceea ce privește înlocuirea, 
reducerea și perfecționarea utilizării testării  
pe animale;

2. s-a angajat să sprijine mai mult dezvoltarea și 
validarea metodelor alternative;

3. a organizat o conferință privind aplicarea 
cercetării de ultimă generație pentru 
dezvoltarea unor metode de testare care să nu 
recurgă la animale și să fie solide din punct de 
vedere științific.

Inițiativa „Interzicerea glifosatului”  
(Ban Glyphosate):
1. a determinat Comisia să prezinte o propunere 

de regulament privind transparența și 
durabilitatea modelului UE de evaluare 
a riscurilor în cadrul lanțului alimentar. 
Regulamentul a fost adoptat de Parlamentul 
European și de Consiliu în iunie 2019 și va intra 
în vigoare în primăvara anului 2021.

2. a generat noi măsuri de sporire a 
transparenței în ceea ce privește autorizarea, 
restricționarea sau interzicerea utilizării 
pesticidelor, cu accent pe aplicarea Directivei 
privind utilizarea durabilă.

MIT 05

Instrumentul este extrem de 
complicat și greu de utilizat

 REALITATE

1. Pe baza observațiilor primite de la părțile 
interesate, Comisia a luat măsuri concrete 
pentru a face instrumentul mai ușor de utilizat.

2. De asemenea, a propus noi norme care au fost 
adoptate recent de Parlamentul European și de 
Consiliu și care se vor aplica începând cu 2020. 
Noile norme vor facilita crearea, înregistrarea, 
organizarea și susținerea inițiativelor.

3. Odată cu revizuirea instrumentului, se va 
îmbunătăți procesul de înregistrare și sprijinul 
acordat organizatorilor.

4. Se va reduce volumul de date cu caracter 
personal necesare pentru a susține o inițiativă.

5. Comisia și-a îmbunătățit software-ul de 
colectare online, ameliorând inclusiv accesul 
de pe dispozitivele mobile. Astfel se facilitează 
implicarea cetățenilor în inițiative. Noile 
norme le vor permite cetățenilor să semneze o 
declarație de susținere a unei inițiative folosind 
identificarea electronică.

MIT 06

Nimeni nu a auzit de Inițiativa 
cetățenească europeană

 REALITATE

1. În ultimii cinci ani au fost strânse peste 
9 milioane de semnături – un număr 
impresionant, totuși.

2. Se desfășoară deja o campanie de comunicare 
menită să pună în lumină acest instrument. 
Ea include acțiuni atât la nivel european, cât și 
la nivelul statelor membre. Pentru informații 
suplimentare, accesați: europa.eu/citizens-
initiative

3. Oricine poate contribui la succesul Inițiativei, 
așa că faceți-o cunoscută!
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