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Până acum, patru inițiative 
cetățenești europene 
au atins numărul de 
declarații de susținere 
necesar pentru intervenția 
Comisiei Europene. Unele 
au dus la adoptarea de acte 
legislative, altele au avut 
rezultate de alt tip. Însă 
toate și-au adus subiectele 
în atenția cetățenilor și 
a factorilor de decizie și 
au creat rețele de oameni 
care împărtășesc aceleași 
preocupări.

 OBIECTIV 
Norme UE care să le 
ceară guvernelor să pună 
la dispoziția tuturor 
cetățenilor o alimentare 

suficientă cu apă potabilă și servicii 
de salubrizare

 IMPLICARE 
1 659 543 de semnatari 
din 25 de state membre 
ale UE

 ACȚIUNI SUBSECVENTE 
Comisia Europeană:

• s-a angajat să-și 
intensifice eforturile 
pentru aplicarea integrală 

a normelor  
UE privind apa

•  a adoptat o propunere de 
revizuire a Directivei privind 

apa potabilă, care obligă statele 
membre să îmbunătățească 
accesul la apă și să asigure 
accesul grupurilor vulnerabile și 
marginalizate;

•  a declarat că „apa și salubritatea” 
reprezintă un domeniu prioritar 
al cooperării pentru dezvoltare 
și a pledat pentru menținerea 
accesului universal la apă și 
salubrizare ca unul dintre 
obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Agendei 2030 a Organizației 
Națiunilor Unite;  

•  a susținut includerea unei 
trimiteri explicite la dreptul 
cetățenilor la apă și la salubritate 
în cadrul principiului 20 – „Acces 
la servicii esențiale” din Pilonul 
european al drepturilor sociale; 

•  și nu numai... 

  Vom vedea o 
îmbunătățire a calității 
apei, a infrastructurii, 
a salubrității și a 
transparenței – nu doar 
în Europa, ci și în țările 
în curs de dezvoltare, 
tocmai datorită acestui 
prim exercițiu democratic 
paneuropean lansat chiar 
de cetățeni.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
vicepreședinte al Comisiei Europene, 19 martie 2014
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Până acum, patru inițiative 
cetățenești europene 
au atins numărul de 
declarații de susținere 
necesar pentru intervenția 
Comisiei Europene. Unele 
au dus la adoptarea de acte 
legislative, altele au avut 
rezultate de alt tip. Însă 
toate și-au adus subiectele 
în atenția cetățenilor și 
a factorilor de decizie și 
au creat rețele de oameni 
care împărtășesc aceleași 
preocupări.

 OBIECTIV

În domeniile de 
competență ale Uniunii 
Europene, norme care  
să protejeze ființele 

umane din momentul conceperii

 IMPLICARE 

1 721 626 de semnatari 
din 28 state membre  
ale UE

 ACȚIUNI SUBSECVENTE

Comisia Europeană a 
decis să nu prezinte o 
propunere legislativă, 
întrucât: 

• proiectele UE trebuie să respecte 
legile țării în care se desfășoară 
activitățile de cercetare;

• toate proiectele UE trebuie să 
fie validate din punct de vedere 
științific prin evaluări inter pares 
și să facă obiectul unei evaluări 
etice riguroase;

• fondurile UE nu pot fi utilizate 
pentru derivarea de noi linii de 
celule stem și nici pentru activități 
de cercetare în care se distrug 
embrioni.

  Am acordat toată 
atenția acestei inițiative 
cetățenești. Comisia va 
continua să aplice normele 
etice stricte și restricțiile 
deja valabile pentru 
proiectele de cercetare 
cu finanțare europeană. 
Acestea înseamnă 
inclusiv că nu vom finanța 
distrugerea embrionilor!  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
fost comisar european pentru cercetare,  
știință și inovare – 28 mai 2014
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Până acum, patru inițiative 
cetățenești europene 
au atins numărul de 
declarații de susținere 
necesar pentru intervenția 
Comisiei Europene. Unele 
au dus la adoptarea de acte 
legislative, altele au avut 
rezultate de alt tip. Însă 
toate și-au adus subiectele 
în atenția cetățenilor și 
a factorilor de decizie și 
au creat rețele de oameni 
care împărtășesc aceleași 
preocupări.

 OBIECTIV 

Un cadru legislativ 
european pentru 
eliminarea treptată  
a experimentelor  

pe animale

 IMPLICARE 

 1 173 130 de semnatari 
din 26 de state membre 
ale UE

 ACȚIUNI SUBSECVENTE

Comisia Europeană:  

• a recunoscut că este 
necesar ca înlocuirea, 

reducerea și perfecționarea

 utilizării testării pe animale să 
facă progrese mai rapid și s-a 
angajat să sporească sprijinul 
pentru dezvoltarea și validarea 
abordărilor alternative; 

• a organizat o conferință despre 
utilizarea ultimelor rezultate din 
cercetarea biomedicală și din 
alte domenii pentru a dezvolta 
alternative la testarea pe animale. 

  Obiectivul final 
al legislației UE 
în acest domeniu 
este eliminarea 
treptată a tuturor 
testelor pe animale. 
Datorită acestei 
inițiative cetățenești, 
Comisia Europeană 
ia măsuri pentru a 
încuraja dezvoltarea 
și adoptarea unor 
metode alternative 
de testare.  

KARMENU VELLA
comisar european pentru mediu, afaceri 
maritime și pescuit – 3 iunie 2015
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Până acum, patru inițiative 
cetățenești europene 
au atins numărul de 
declarații de susținere 
necesar pentru intervenția 
Comisiei Europene. Unele 
au dus la adoptarea de acte 
legislative, altele au avut 
rezultate de alt tip. Însă 
toate și-au adus subiectele 
în atenția cetățenilor și 
a factorilor de decizie și 
au creat rețele de oameni 
care împărtășesc aceleași 
preocupări.

 OBIECTIV 

Interzicerea erbicidelor 
pe bază de glifosat, 
reformarea procedurilor 
de aprobare a 

pesticidelor și introducerea unor 
obiective obligatorii de reducere a 
utilizării pesticidelor în întreaga UE

 IMPLICARE

1 070 865 din 22 de state 
membre ale UE

 ACȚIUNI SUBSECVENTE

Comisia Europeană:

• a adoptat o propunere 
privind transparența și 

durabilitatea modelului UE de

  evaluare a riscurilor în cadrul 
lanțului alimentar. Propunerea 
a fost adoptată de Parlamentul 
European și de Consiliu în iunie 
2019. Noua reglementare va 
începe să se aplice în primăvara 
anului 2021;

•  a anunțat măsuri prin care 
procesul de autorizare, 
restricționare sau interzicere a 
utilizării pesticidelor să devină 
mai transparent, cu accent 
pe aplicarea Directivei privind 
utilizarea durabilă.

  Este extraordinar 
că peste un milion 
de cetățeni ai UE și-
au folosit o parte din 
timpul și energia lor 
pentru a atrage atenția 
asupra unui lucru atât 
de important! Comisia 
a ascultat mesajul 
și va lua măsuri. 
Procesul decizional 
din acest domeniu 
trebuie să devină mai 
transparent.  

FRANS TIMMERMANS
prim-vicepreședinte al Comisiei Europene –  
12 decembrie 2017

Interzicerea glifosatului  
și protecția oamenilor și mediului de pesticide toxice
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