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Evropska državljanska pobuda je priložnost 
za neposredno sodelovanje v evropskem 
demokratičnem procesu, saj državljanom 
omogoča, da povedo svoje mnenje o politikah 
EU, ki vplivajo na njihovo življenje. 

MIT 01

Pobuda, ki ne pripelje 
do zakonodajnega 
akta, ne služi ničemur 

 REALNOST

1. Tudi če pobuda ne pripelje do 
zakonodajnega akta, lahko še 
vedno vpliva na ozaveščenost 
javnosti in spodbudi razpravo 
o zadevnem vprašanju.

2. Pobuda ustvari omrežje v zvezi 
z vprašanjem na regionalni in 
nacionalni ravni ter ravni EU.

3. Vprašanja postavi na dnevni 
red snovalcev politik.

MIT 02

Stopnja zavrnitve je zelo visoka
 REALNOST

1. Prijava pobude je zavrnjena, če je predlagana 
pobuda očitno zunaj pristojnosti Komisije 
oziroma je žaljiva, neresna ali v nasprotju 
z vrednotami EU. 

2. Da bi zmanjšala stopnjo zavrnitve, je Komisija 
izboljšala podporo za organizatorje z uvedbo 
neodvisne svetovalne storitve ter omogočila 
delno prijavo pobud.

3. Leta 2015 je bilo prijavljenih več kot 85 % 
predlaganih pobud.

MIT 03

Evropska državljanska pobuda Evropske 
komisije je le črka na papirju 

 REALNOST

1. Za Komisijo je evropska državljanska pobuda eno glavnih 
orodij za udeležbo državljanov pri oblikovanju politike EU.

2. Kadar je pobuda uspešna, se Komisija:
 sestane z organizatorji,
	 v	Evropskem	parlamentu	pripravi	javno	razpravo	z	glavnimi	deležniki,
 sprejme uradni odgovor.

3. Nova uredba bo olajšala uporabo orodja in izboljšala nadaljnje 
spremljanje, kar bo omogočilo več časa za pomembnejše ozaveščanje  
o pobudi in razpravo. 



MIT 04

Nadaljnje spremljanje 
zaključenih pobud je slabo

 REALNOST

Pobudi „Pravica do vode“:
1. je sledil predlog Evropske komisije za revizijo 

direktive o pitni vodi za boljši dostop do 
vode in zagotavljanje dostopa za ranljive in 
marginalizirane skupine;

2. je sledilo zavzemanje Evropske komisije za 
ohranjanje splošnega dostopa do vode in 
sanitarnih storitev kot enega od trajnostnih 
razvojnih ciljev agende Združenih narodov za 
trajnostni razvoj do leta 2030;

3. pobuda je prispevala k temu, da evropski 
steber socialnih pravic izrecno omenja pravico 
do vode.

 
Po pobudi „Ustavimo vivisekcijo“ je Komisija:
1. priznala potrebo po večjem napredku na 

področju nadomestitve, zmanjšanja in 
izboljšave testiranja na živalih;

2. se zavezala še bolj  podpreti razvoj in 
potrjevanje alternativnih pristopov;

3. organizirala konferenco o uporabi vrhunskih 
raziskav pri razvoju znanstveno veljavnih 
pristopov, ki ne vključujejo živali.

Pobudi „Prepovejmo glifosat“ so sledili:
1. predlog Komisije za uredbo o preglednosti in 

trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski 
verigi v EU –  uredbo sta junija 2019 sprejela 
Evropski parlament in Svet. Nova zakonodaja 
bo začela veljati spomladi 2021;

2. novi ukrepi za povečanje preglednosti glede 
odobritve, omejitve ali prepovedi uporabe 
pesticidov, ki se osredotočajo na izvajanje 
direktive o trajnostni rabi. 

MIT 05

Uporaba orodja je prezapletena 
in zahtevna

 REALNOST

1. Na podlagi povratnih informacij deležnikov 
je Komisija sprejela praktične ukrepe za 
enostavnejšo uporabo orodja.

2. Predlagala je tudi nova pravila, ki sta jih pred 
kratkim sprejela Evropski parlament in Svet 
in ki se bodo začela uporabljati z letom 2020. 
Nova pravila bodo olajšala pripravo, prijavo, 
organizacijo pobude in podporo pobudi.

3. Revizija orodja bo izboljšala postopek prijave in 
povečala podporo organizatorjem.

4. Zmanjšal se bo obseg osebnih podatkov, 
potrebnih za podporo pobudi.

5. Komisija je izboljšala programsko opremo za 
spletno zbiranje izjav o podpori ter dostopnost 
prek mobilnih naprav. Državljani se zdaj 
lažje vključujejo v pobude. Nova pravila bodo 
tudi omogočila podporo prek elektronske 
identifikacije.

MIT 06

Nihče ne pozna evropske 
državljanske pobude

 REALNOST

1. Več kot 9 milijonov podpisov v zadnjih petih 
letih je že pomemben dosežek.

2. Začela se je komunikacijska kampanja na ravni 
EU in ravni držav članic, ki ozavešča o uporabi 
orodja. Več informacij: europa.eu/citizens-
initiative

3. Uspešnost pobud je odvisna od nas vseh – zato 
pošljite sporočilo naprej!

#EUTake
        TheInitiative
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EVROPSKA UNIJA

Več	informacij	o	evropski	državljanski	pobudi,	vključno	s	
seznamom	pobud	v	teku,	na	strani:	
europa.eu/citizens-initiative   
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