
CHOP SA 
INICIATÍVY
Európska iniciatíva 
občanov
Váš nástroj na formovanie 
európskej politikyFACTSHEET   

MÝTUS A REALITA
Európska iniciatíva občanov poskytuje príležitosť 
priamo sa zapojiť do európskeho demokratického 
procesu a rozširuje možnosti, ako môžeš formovať 
politiky EÚ, ktoré ovplyvňujú tvoj život.

MÝTUS 01

Ak iniciatíva 
neprinesie ovocie 
v podobe právneho 
predpisu, nemala 
zmysel

 REALITA

1. Aj v prípade, že iniciatíva 
nevedie k prijatiu právneho 
predpisu, môže zvýšiť 
informovanosť ľudí a podnietiť 
diskusiu o danej problematike.

2. Vytvára siete zamerané na 
dané otázky na regionálnej, 
národnej aj európskej úrovni.

3. Upriami pozornosť tvorcov 
politiky na dané otázky.

MÝTUS 02

Miera zamietnutia iniciatív 
je veľmi vysoká

 REALITA

1. Registrácia sa zamietne len vtedy, ak 
navrhovaná iniciatíva zjavne nepatrí do 
právomoci Komisie, alebo je neopodstatnená či 
šikanujúca, alebo je v rozpore s hodnotami EÚ.

2. Komisia zlepšila podporu poskytovanú 
organizátorom prostredníctvom zriadenia 
služby nezávislého poradenstva a umožnila 
čiastočnú registráciu iniciatív v snahe znížiť 
mieru zamietnutých žiadostí.

3. Od roku 2015 bolo zaregistrovaných viac než 85 
% navrhovaných iniciatív!

MÝTUS 03

Európska iniciatíva občanov je 
len planou rétorikou Komisie

 REALITA

1. Komisia považuje európsku iniciatívu občanov za jeden z hlavných 
nástrojov na zapojenie občanov do tvorby politiky EÚ.

2. Komisia v záujme úspechu iniciatívy:
 organizuje stretnutia s organizátormi,
	 podnecuje	verejnú	diskusiu	s	kľúčovými	zainteresovanými 

stranami v Európskom parlamente,
	 prijme	formálnu	odpoveď.

3. Novým nariadením sa uľahčí zapojenie sa do nástroja a zlepší sa 
následný proces, pričom sa ponechá čas na zmysluplnejšie zvyšovanie 
informovanosti a diskusiu.
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MÝTUS 04

Opatrenia prijaté v 
nadväznosti na ukončené 
iniciatívy boli sklamaním

 REALITA

Iniciatíva „Právo na vodu“:
1. podnietila návrh Európskej komisie na revíziu 

smernice o pitnej vode s cieľom zlepšiť prístup 
k vode a zabezpečiť prístup pre zraniteľné a 
marginalizované skupiny.

2. viedla k tomu, že Európska komisia obhajovala 
zachovanie všeobecného prístupu k vode 
a sanitácii ako jeden z cieľov udržateľného 
rozvoja v rámci Agendy 2030 Organizácie 
Spojených národov.

3. prispela k uvedeniu nového explicitného 
odkazu na právo na vodu v Európskom pilieri 
sociálnych práv.

V nadväznosti na iniciatívu „Stop vivisekcii“ 
Komisia:
1. uznala, že treba urýchliť pokrok v oblasti 

nahradzovania, obmedzovania a zmierňovania 
používania testov na zvieratách.

2. prisľúbila, že zvýši podporu pre vývoj a 
validáciu alternatívnych prístupov.

3. zorganizovala tiež konferenciu o tom, ako 
využiť špičkový výskum pri vývoji vedecky 
podložených prístupov bez testovania na 
zvieratách.

Iniciatíva „Zákaz glyfozátu“ viedla k:
1. návrhu Komisie na prijatie nariadenia o 

transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia 
rizika EÚ v potravinovom reťazci. Nariadenie 
prijali Európsky parlament a Rada v júni 
2019. Tento nový právny predpis nadobudne 
účinnosť na jar 2021.

2. prijatiu nových opatrení na zvýšenie 
transparentnosti v oblasti povoľovania, 
obmedzovania alebo zákazu používania 
pesticídov so zameraním na vykonávanie 
smernice o udržateľnom používaní pesticídov.

MÝTUS 05

Tento nástroj je príliš 
komplikovaný a náročný 
na používanie

 REALITA

1. Na základe spätnej väzby od zainteresovaných 
strán prijíma Komisia praktické opatrenia s 
cieľom uľahčiť používanie tohto nástroja.

2. Navrhla aj nové pravidlá, ktoré nedávno prijali 
Európsky parlament a Rada a ktoré sa budú 
uplatňovať od roku 2020. Nové pravidlá uľahčia 
začatie, registráciu, organizáciu a podporu 
iniciatív.

3. Vďaka revízii tohto nástroja sa zlepší proces 
registrácie a zvýši sa podpora poskytovaná 
organizátorom.

4. Zníži sa počet osobných údajov požadovaných 
na podporu iniciatívy.

5. Komisia zlepšila svoj online softvér na zber 
údajov, pričom zlepšila aj prístupnosť cez 
mobilné zariadenia, čo ľuďom uľahčí zapájanie 
sa do iniciatív. Podľa nových pravidiel sa umožní 
aj podpora využitím elektronickej identifikácie.

MÝTUS 06

O európskej iniciatíve 
občanov nevie nikto

 REALITA

1. Za posledných päť rokov bolo zozbieraných 
viac než 9 miliónov podpisov, čo už predstavuje 
významný úspech.

2. Informovanosť sa zvyšuje vďaka prebiehajúcej 
komunikačnej kampani zahŕňajúcej opatrenia 
na úrovni EÚ aj členských štátov. Viac informácií 
nájdeš na adrese europa.eu/citizens-initiative.

3. K úspechu tejto iniciatívy môže prispieť každý z 
nás. Pomôž nám informovať o nej ostatných!
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