
Europejska inicjatywa 
obywatelska
 

PRZEJMIJ  
INICJATYWĘ

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.

 FAKTY

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. Inicjatywa pomaga zbudować sieci współpracy 
na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

3. Pozwala zwiększyć zainteresowanie daną 
kwestią wśród osób odpowiedzialnych za 
kształtowanie polityki i może skutkować 
podjęciem innego rodzaju działań.

ZESTAWIENIE INFORMACJI   
FAKTY I MITY

MIT 03

Europejska inicjatywa 
obywatelska to ze strony 
Komisji tylko gołosłowie.

 FAKTY

1. Europejska inicjatywa obywatelska jest jednym z głównych narzędzi umożliwiających 
zaangażowanie obywateli w kształtowanie polityki UE. Komisja Europejska poważnie 
traktuje wszystkie zakończone sukcesem inicjatywy i jasno uzasadnia swoją decyzję 
w sprawie działań następczych. 

2. W przypadku każdej udanej inicjatywy Komisja:
 organizuje spotkanie organizatorów z właściwymi komisarzami,
 współorganizuje publiczną debatę w Parlamencie Europejskim z najważniejszymi 
zainteresowanymi stronami,

 uzgadnia i publikuje oficjalną odpowiedź.

3. Dzięki nowym przepisom obowiązującym od 2020 r. łatwiej jest korzystać z tego 
narzędzia. Pozostawiono również więcej czasu na podjęcie działań następczych, 
konstruktywną kampanię informacyjną i publiczną debatę przed przyjęciem  
odpowiedzi przez Komisję.

Twoje narzędzie kształtowania  
polityki europejskiej

MIT 02

Odsetek inicjatyw odrzuconych 
przy rejestracji jest bardzo 
wysoki.

 FAKTY

1. Od 2015 r. zarejestrowano 90 proc. 
proponowanych inicjatyw! A od stycznia 
2020 r., kiedy zaczęły obowiązywać nowe 
przepisy, nie odrzucono żadnej inicjatywy1.

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

3. Aby obniżyć odsetek odrzuconych inicjatyw, 
Komisja zwiększyła wsparcie udzielane 
organizatorom dzięki niezależnemu 
serwisowi doradczemu (ECI Forum), a także 
zezwoliła na częściową rejestrację inicjatyw.
1 Stan na październik 2021 r.

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


MIT 04

Działania podjęte w odpowiedzi 
na inicjatywy, które osiągnęły  
wymagane poparcie, były 
rozczarowujące.

 FAKTY

W następstwie inicjatywy „Koniec Epoki 
Klatkowej” Komisja zobowiązała się 
przedstawić do końca 2023 r. wniosek 
ustawodawczy w sprawie stopniowego 
znoszenia i ostatecznie zakazu stosowania 
systemów klatkowych w odniesieniu 
do wszystkich zwierząt wymienionych 
w inicjatywie.

W następstwie inicjatywy „Minority 
SafePack” Komisja: 

oceniła, że od czasu zaprezentowania 
inicjatywy w 2013 r. zastosowano wiele 
różnych środków dotyczących szeregu 
postulatów przedstawionych w inicjatywie. 
Nie zaproponowała dalszych aktów 
prawnych, ale wyraziła przekonanie, że 
pełne wdrożenie przepisów i polityk, które 
już obowiązują, zapewnia solidne możliwości 
realizacji celów inicjatywy.

Inicjatywa „Zakaz stosowania glifosatu 
i ochrona ludzi i środowiska przed 
toksycznymi pestycydami” poskutkowała:

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. i weszło w życie w marcu 2021 r.

2. począwszy od 2017 r. – wzmożonymi 
kontrolami i zobowiązaniem państw 
członkowskich do zapewnienia zgodności 
z dyrektywą w sprawie zrównoważonego 
stosowania pestycydów

3. ustanowieniem zharmonizowanego 
wskaźnika ryzyka w dyrektywie Komisji 
2019/782, obowiązującej od września 2019 r. 

 
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.

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

Komisję wniosku dotyczącego zmiany 
dyrektywy w sprawie wody pitnej w celu 
poprawy dostępu do wody i zapewnienia 
dostępu słabszym i zmarginalizowanym 
grupom społecznym; zmieniona dyrektywa 
weszła w życie 12 stycznia 2021 r.

2. poskutkowała tym, że 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 wyraźnego 
odniesienia do prawa do wody w Europejskim 
filarze praw socjalnych.

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


ZESTAWIENIE INFORMACJI
FAKTY I MITY

UNIA EUROPEJSKA

Więcej informacji na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej, a także 
listę inicjatyw, które można obecnie poprzeć, można znaleźć na stronie:
ec.europa.eu/citizens-initiative 

© Unia Europejska, [2021]. Ponowne wykorzystanie dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Ponowne wykorzystanie dokumentów Komisji Europejskiej reguluje decyzja 2011/833/UE (Dz.U. L 330 z 14.12.2011, s. 39).

MIT 05

Narzędzie jest zbyt 
skomplikowane i  
trudne w użyciu.

 FAKTY

1. Nowe przepisy, które są oparte na 
informacjach zwrotnych od użytkowników 
i obowiązują od 2020 r., ułatwiają 
przygotowywanie, rejestrowanie 
i organizowanie inicjatyw, a także wyrażanie 
dla nich poparcia.

2. Za pośrednictwem tych nowych przepisów 
usprawniono proces rejestracji i zwiększono 
wsparcie dla organizatorów dzięki ECI Forum. 

3. Zmniejszono ilość danych osobowych 
wymaganych od osób wyrażających poparcie 
dla inicjatywy oraz udostępniono szczegółowe 
wytyczne dla organizatorów.

4. Organizatorzy nie muszą tworzyć własnego 
narzędzia do gromadzenia deklaracji 
online – mogą korzystać z oprogramowania 
udostępnianego przez Komisję, o bardzo 
wysokim poziomie zabezpieczeń. Komisja 
na bieżąco wprowadza ulepszenia 
w oprogramowaniu, w tym również dotyczące 
korzystania z niego na urządzeniach 
przenośnych. Na mocy nowych przepisów 
możliwe jest także poparcie inicjatywy 
z wykorzystaniem tożsamości elektronicznej.

#EUTakeTheInitiative
ISBN 978-92-76-42766-7 – DOI 10.2792/598451

MIT 06

Nikt nie słyszał o europejskiej 
inicjatywie obywatelskiej.

 FAKTY

1. Z badania Eurobarometr Flash 485 wynika, 
że 75 proc. Europejczyków jest świadomych 
swojego prawa do wyrażenia poparcia dla 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej lub 
wystąpienia z taką inicjatywą.

2. Kampania informacyjna na temat 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
(#EUTakeTheInitiative), obejmująca działania 
na szczeblu UE i państw członkowskich, służy 
uświadomieniu większej części społeczeństwa 
prawa do zorganizowania lub poparcia 
europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

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

Europejska inicjatywa 
obywatelska

PRZEJMIJ  
INICJATYWĘ
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_en
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

