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Indtil nu har fire europæiske 
borgerinitiativer opnået 
det nødvendige antal 
støttetilkendegivelser til, 
at Europa-Kommissionen 
kan handle på det. Nogle 
af dem har resulteret i ny 
lovgivning, mens andre har 
givet andre meningsfulde 
resultater. De har alle ført 
til opbygning af netværk 
om vigtige sager og skabt 
opmærksomhed hos 
både borgere og politiske 
beslutningstagere.

 MÅL 
EU-lovgivning, der 
kræver, at regeringerne 
stiller tilstrækkeligt med 
rent drikkevand og 

sanitet til rådighed for alle borgere

 ANTAL UNDERSKRIVERE 
1 659 543 underskrivere 
fra 25 EU-medlemslande

 OPFØLGNING 
Europa-Kommissionen:

• forpligtede sig til at 
øge indsatsen for at 
implementere EU’s 

vandlovgivning fuldt ud

•  vedtog et forslag til revision 
af drikkevandsdirektivet, som 

forpligter medlemslandene til at 
forbedre adgangen til vand og 
sikre udsatte og marginaliserede 
grupper adgang til vand;

• anerkendte, at vand og sanitet er 
et centralt, prioriteret område 
for udviklingssamarbejde, og 
slog til lyd for at bevare adgang 
til vand og sanitet for alle som 
et af målene for bæredygtig 
udvikling i FN’s 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling;  

• bidrog til at indføje en udtrykkelig 
henvisning til borgernes ret 
til vand og sanitet i princip 20 
– adgang til grundlæggende 
tjenesteydelser – i den 
europæiske søjle for sociale 
rettigheder; 

• tog yderligere initiativer.

  Det er skridt  
fremad for vandkvalitet, 
infrastruktur, sanitet  
og åbenhed for  
mennesker i Europa og  
i udviklingslandene, og 
det er en direkte følge  
af dette første forsøg 
med tværeuropæisk, 
borgerstyret demokrati.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
daværende næstformand for Europa-Kommissionen, 
den 19. Marts 2014

 Right2Water
 Rent vand og sanitet er en menneskeret! Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare! 
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Indtil nu har fire europæiske 
borgerinitiativer opnået 
det nødvendige antal 
støttetilkendegivelser til, 
at Europa-Kommissionen 
kan handle på det. Nogle 
af dem har resulteret i ny 
lovgivning, mens andre har 
givet andre meningsfulde 
resultater. De har alle ført 
til opbygning af netværk 
om vigtige sager og skabt 
opmærksomhed hos 
både borgere og politiske 
beslutningstagere.
 

 MÅL 

Lovgivning, der beskytter 
mennesker fra det 
øjeblik, de undfanges – 
inden for EU’s 

kompetenceområde

 ANTAL UNDERSKRIVERE 

1 721 626 underskrivere 
fra 28 medlemslande 

 OPFØLGNING 

Europa-Kommissionen 
besluttede ikke at komme 
med et lovforslag, fordi: 

•  EU-projekter skal følge 
lovgivningen i det land, hvor 
forskningen udføres;

•  EU-projekter skal valideres 
videnskabeligt gennem peer 
review og gennemgå en streng 
etisk bedømmelse;

•  EU-midler ikke må anvendes til 
udledning af nye stamcellelinjer 
eller til forskning, der ødelægger 
embryoner.

  Vi er gået ind i dette 
borgerinitiativ og har 
undersøgt det nøje. 
Kommissionen vil fortsat 
anvende de strenge etiske 
regler og restriktioner, 
der gælder for EU-støttet 
forskning. Det betyder 
bl.a., at vi ikke vil 
finansiere destruktion  
af embryoner.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
daværende kommissær for forskning, innovation 
og videnskab, den 28. Maj 2014

One of Us
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•  

Indtil nu har fire europæiske 
borgerinitiativer opnået 
det nødvendige antal 
støttetilkendegivelser til, 
at Europa-Kommissionen 
kan handle på det. Nogle 
af dem har resulteret i ny 
lovgivning, mens andre har 
givet andre meningsfulde 
resultater. De har alle ført 
til opbygning af netværk 
om vigtige sager og skabt 
opmærksomhed hos 
både borgere og politiske 
beslutningstagere.

 MÅL 

En europæisk lovramme, 
der skal udfase 
dyreforsøg 

 ANTAL UNDERSKRIVERE 

 1 173 130 underskrivere 
fra 26 medlemslande

 OPFØLGNING 

Europa-Kommissionen:  

• anerkendte, at der er 
behov for at fremskynde

udviklingen med hensyn til 
erstatning, begrænsning og 
forfining af dyreforsøg forpligtede 
sig til at øge støtten til udvikling 
og validering af alternative 
metoder; 

•  afholdt en konference om, 
hvordan man kan udnytte de 
nyeste fremskridt inden for 
biomedicinsk og anden forskning 
i udviklingen af alternativer til 
dyreforsøg.

  Det endelige mål 
med EU-lovgivningen 
er at udfase alle 
dyreforsøg. Som følge af 
borgerinitiativet tager 
Europa-Kommissionen 
en række initiativer til at 
fremskynde indførelsen 
og brugen af alternative 
metoder.  

KARMENU VELLA
Karmenu Vella, daværende kommissær for miljø, 
maritime anliggender og fiskeri, 3. Juni 2015

Stop vivisection
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Indtil nu har fire europæiske 
borgerinitiativer opnået 
det nødvendige antal 
støttetilkendegivelser til, 
at Europa-Kommissionen 
kan handle på det. Nogle 
af dem har resulteret i ny 
lovgivning, mens andre har 
givet andre meningsfulde 
resultater. De har alle ført 
til opbygning af netværk 
om vigtige sager og skabt 
opmærksomhed hos 
både borgere og politiske 
beslutningstagere.

 MÅL 

Forbyd glyphosat-
baserede herbicider, 
reformér pesticidgodken-
delsesprocedurerne og 

fastsæt obligatoriske EU-dækkende 
reduktionsmål for anvendelsen af 
pesticider

 ANTAL UNDERSKRIVERE 

1 070 865 underskrivere 
fra 22 medlemslande 

 OPFØLGNING 

Europa-Kommissionen:

• vedtog et forslag om 
gennemsigtighed og 

bæredygtighed i EU’s 

risikovurdering i fødevarekæden. 
Forslaget blev vedtaget af Europa-
Parlamentet og Rådet i juni 2019. 
Den nye lovgivning gælder fra 
foråret 2021;

•  bebudede initiativer, der skal 
gøre processen for tilladelse 
til, begrænsning af og forbud 
mod brugen af pesticider mere 
gennemsigtig, så der bliver 
større fokus på gennemførelsen 
af direktivet om bæredygtig 
anvendelse.

  Det er rigtig godt, 
at over en million EU-
borgere har brugt tid på 
at engagere sig direkte 
i et vigtigt spørgsmål. 
Kommissionen har 
lyttet og vil nu handle. 
Vi har brug for større 
gennemsigtighed i 
beslutningstagningen  
på dette område.  

FRANS TIMMERMANS
førstenæstformand for Europa-Kommissionen,  
12. december 2017

Indfør et forbud mod glyphosat  
og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider
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