
Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών
 

ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

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

ΜΥΘΟΣ 1

Η πρωτοβουλία δεν έχει νόημα 
αν δεν καταλήξει στη θέσπιση 
νομοθεσίας:

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

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

2. Συμβάλλει στην οικοδόμηση δικτύων σε 
περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

3. Στρέφει την προσοχή των πολιτικών ιθυνόντων 
σε διάφορα ζητήματα και μπορεί να οδηγήσει 
σε άλλες ουσιαστικές επακόλουθες δράσεις.

4. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΜΥΘΟΣ 3

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

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για 
τη συμμετοχή των πολιτών στη χάραξη των ενωσιακών πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλες τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες και εξηγεί 
σαφώς το σκεπτικό των αποφάσεών της σχετικά με τα μέτρα παρακολούθησης. 

2. Για να επιτύχει μια πρωτοβουλία, η Επιτροπή:
 οργανώνει συνάντηση μεταξύ των διοργανωτών και των αρμόδιων επιτρόπων,
 συνδιοργανώνει δημόσιες συζητήσεις με τους βασικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 εκδίδει και δημοσιεύει επίσημη απάντηση.

3. Με τους νέους κανόνες που ισχύουν από το 2020, η χρήση του εργαλείου είναι ευκολότερη. 
Υπάρχει επίσης περισσότερος χρόνος για τη διαδικασία παρακολούθησης, πιο ουσιαστική 
ευαισθητοποίηση και δημόσια συζήτηση προτού η Επιτροπή εκδώσει την απάντησή της.

Το εργαλείο σας για να διαμορφώσετε 
την ευρωπαϊκή πολιτική

ΜΥΘΟΣ 2

Το ποσοστό απόρριψης κατά το 
στάδιο της καταχώρισης είναι 
πολύ υψηλό:

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Από το 2015 έχει καταχωριστεί το 90% των 
προτεινόμενων πρωτοβουλιών! Και από 
τον Ιανουαρίου του 2020, όταν άρχισαν να 
εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες, δεν έχει 
απορριφθεί καμία πρωτοβουλία1.

1. Η καταχώριση απορρίπτεται μόνο αν η 
πρωτοβουλία 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, μέσω μιας 
ανεξάρτητης υπηρεσίας παροχής συμβουλών 
(ECI Forum), και έχει επιτρέψει τη μερική 
καταχώριση πρωτοβουλιών, σε μια προσπάθεια 
να μειωθεί το ποσοστό απόρριψης.
1 κατάσταση: Οκτώβριος 2021

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_el


ΜΥΘΟΣ 4

Η συνέχεια που δόθηκε σε  
πρωτοβουλίες που έλαβαν 
την απαιτούμενη στήριξη ήταν 
απογοητευτική:

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «End the 
Cage Age» («Τέλος στα κλουβιά»), η Επιτροπή 
δεσμεύτηκε να υποβάλει, έως το τέλος του 
2023, νομοθετική πρόταση για τη σταδιακή 
κατάργηση και, εντέλει, την απαγόρευση της 
χρήσης συστημάτων κλουβιών για όλα τα ζώα που 
αναφέρονται στην πρωτοβουλία.

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «Minority 
SafePack», η Επιτροπή: 

εκτίμησε ότι έχει ληφθεί ευρύ φάσμα μέτρων 
για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών των 
προτάσεων της πρωτοβουλίας από την αρχική 
υποβολή της το 2013. Παρότι δεν προτάθηκαν 
περαιτέρω νομικές πράξεις, η πλήρης εφαρμογή 
των ήδη υφιστάμενων νομοθετικών πράξεων 
και των πολιτικών αποτελεί ισχυρό μέσο 
στήριξης των στόχων της πρωτοβουλίας.

Η πρωτοβουλία «Απαγόρευση της 
γλυφοσάτης και προστασία των πολιτών 
και του περιβάλλοντος από τα τοξικά 
φυτοφάρμακα» οδήγησε σε:

1. πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά 
με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της 
αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα 
της ΕΕ. Ο κανονισμός εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον 
Ιούνιο του 2019. Η νέα αυτή νομοθετική πράξη 
τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2021

2. αύξηση των ελέγχων και της συνεργασίας με τα 
κράτη μέλη από το 2017, ώστε να διασφαλιστεί 
η συμμόρφωση με την οδηγία για την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

3. εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου, που 
θεσπίστηκαν με την οδηγία 2019/782 της 
Επιτροπής, που έχει τεθεί σε ισχύ από τον 
Σεπτέμβριο του 2019. 

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας «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.

Η πρωτοβουλία «Right to Water» («Δικαίωμα 
στο νερό»):

1. οδήγησε σε πρόταση της 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. Η 
αναθεωρημένη οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 12 
Ιανουαρίου 2021

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 της ατζέντας των 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030

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

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ή 
Ε Ν Ω Σ Ή

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, και για να δείτε τον 
κατάλογο με τις πρωτοβουλίες που είναι ήδη ανοικτές 
για υποστήριξη, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
ec.europa.eu/citizens-initiative 

© Ευρωπαϊκή Ένωση, [2021] Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση με αναφορά της πηγής.
Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διέπεται από την απόφαση 2011/833/ΕΕ (ΕΕ L 330 της 
14.12.2011, σ. 39).

ΜΥΘΟΣ 5

Το εργαλείο είναι υπερβολικά 
περίπλοκο και δύσχρηστο:

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Οι νέοι κανόνες, με βάση τις παρατηρήσεις 
των χρηστών, που εφαρμόζονται από το 2020, 
διευκολύνουν τη δημιουργία, την καταχώριση, 
τη διοργάνωση και τη στήριξη πρωτοβουλιών.

2. Με τους νέους κανόνες, η διαδικασία 
καταχώρισης βελτιώθηκε και παρέχεται 
μεγαλύτερη στήριξη στους διοργανωτές μέσω 
του ECI Forum. 

3. Ο αριθμός των προσωπικών δεδομένων 
που απαιτούνται για την υποστήριξη μιας 
πρωτοβουλίας έχει μειωθεί και διατίθενται 
λεπτομερείς οδηγίες για τους διοργανωτές.

4. Οι διοργανωτές δεν χρειάζεται να 
δημιουργήσουν το δικό τους διαδικτυακό 
εργαλείο συγκέντρωσης, αλλά μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν αυτό που διαχειρίζεται 
η Επιτροπή και διαθέτει πολύ υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας. Η Επιτροπή 
βελτιώνει συνεχώς τη φιλικότητα προς τον 
χρήστη του εργαλείου, συμπεριλαμβανομένης 
της προσβασιμότητας μέσω κινητών συσκευών. 
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, επιτρέπεται 
επίσης η υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας μέσω 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID).

#EUTakeTheInitiative
ISBN 978-92-76-42749-0 – DOI 10.2792/490211

ΜΥΘΟΣ 6

Κανείς δεν γνωρίζει την 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών:

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Σύμφωνα με την έρευνα του Έκτακτου 
Ευρωβαρόμετρου 485, 3 στους 4 πολίτες (75 %) 
γνωρίζουν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε 
μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

2. Μια ενημερωτική εκστρατεία σχετικά με την 
ΕΠΠ (#EUTakeTheInitiative), με δράσεις σε 
εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, έχει ως στόχο 
να ευαισθητοποιήσει περισσότερους πολίτες 
σχετικά με το δικαίωμά τους να ξεκινούν ή να 
υποστηρίζουν μια ΕΠΠ.

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

Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών

ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_el
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_el
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

