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До момента четири 
европейски граждански 
инициативи са успели 
да достигнат броя 
изявления за подкрепа, 
който е необходим, за 
да предприеме действия 
Комисията. Някои 
доведоха до приемането 
на ново законодателство, 
а останалите – до други 
значими резултати. При 
всички тях бяха изградени 
мрежи от контакти по 
съответните въпроси и бе 
повишена осведомеността 
сред гражданите и 
политиците. 

 ЦЕЛ 
Законодателство на  
ЕС, изискващо от 
държавите да осигурят 
на всички граждани 
достъп до чиста 

питейна вода и добри санитарно-
хигиенни условия

 УЧАСТИЕ 
1 659 543 поддръжници 
от 25 държави от ЕС 

 ПОСЛЕДВАЩИ 
 ДЕЙСТВИЯ 

Европейската комисия:

• пое ангажимент да 
увеличи усилията си 
за пълно прилагане 

на законодателството на ЕС в 
областта на водите

•  прие предложение за 
преразглеждане на 

Директивата за питейната вода, 
предвиждащо задължение за 
държавите от ЕС да подобрят 
достъпа до вода и да осигурят 
достъп за уязвимите и 
маргинализираните групи;

•  призна „водата и санитарно-
хигиенните условия“ за основен 
приоритет в сътрудничеството 
за развитие и се застъпи за 
запазването на всеобщия 
достъп до вода и санитарно-
хигиенни условия като една от 
целите за устойчиво развитие в 
Програмата до 2030 г на ООН;  

•  допринесе за изричното 
посочване на правото 
на гражданите на вода 
и санитарно-хигиенни 
условия в принцип 20 – 
достъп до основни услуги 
– от Европейския стълб на 
социалните права; 

• предприе и други действия.

  Качеството 
на водата, 
инфраструктурата, 
санитарно-хигиенните 
условия и прозрачността 
ще са от полза за всички 
– за хората в Европа 
и развиващите се 
страни. Това е първият 
пример в историята 
за упражняване на 
общоевропейска, 
инициирана 
от гражданите 
демокрация.  

МАРОШ ШЕФЧОВИЧ
заместник-председател на Европейската 
комисия, 19 март 2014 г.

 Right2Water
  Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо,  
а не стока! 
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  Анализирахме 
настоящата гражданска 
инициатива и ѝ отдадохме 
цялото дължимо внимание. 
Комисията ще продължи да 
прилага съществуващите 
строги етични правила и 
ограничения за научните 
изследвания, финансирани 
от ЕС, и няма да има 
финансиране за изпитвания, 
при които се унищожават 
ембриони.  

МОЙРА ГЕЙГЪН-КУИН
бивш европейски комисар по въпросите на научните 
изследвания, иновациите и науката, 28 май 2014 г.

Един от нас
 ЦЕЛ 

Законодателство  
за защита на 
човешките същества  
от момента на 
зачеването в  

областите на компетентност  
на Европейския съюз 

 УЧАСТИЕ 
1 721 626 поддръжници 
от 28 държави от ЕС 
 

 ПОСЛЕДВАЩИ 
 ДЕЙСТВИЯ 

Европейската комисия 
реши да не представя 
законодателно 
предложение, като взе  
предвид, че: 

•  при проектите на ЕС трябва 
да се спазват законите на 
страната, в която се извършват 
научните изследвания;

•  всички проекти на ЕС трябва 
да са научно валидирани чрез 
партньорска проверка и да 
преминат през строга оценка 
за съответствие с етичните 
стандарти;

• финансиране от ЕС не може да  
бъде използвано за получаване 
на нови линии стволови клетки 
или за научни изследвания, 
при които се унищожават 
ембриони.

До момента четири 
европейски граждански 
инициативи са успели 
да достигнат броя 
изявления за подкрепа, 
който е необходим, за 
да предприеме действия 
Комисията. Някои 
доведоха до приемането 
на ново законодателство, 
а останалите – до други 
значими резултати. При 
всички тях бяха изградени 
мрежи от контакти по 
съответните въпроси и бе 
повишена осведомеността 
сред гражданите и 
политиците.
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  Крайната цел на 
законодателството на ЕС 
е постепенно премахване 
на изпитванията върху 
животни. В отговор на 
гражданската инициатива 
Европейската комисия 
предприема редица 
действия с цел постигане 
на по-бърз напредък 
при въвеждането 
и използването на 
алтернативни подходи.  

КАРМЕНУ ВЕЛА
европейски комисар по въпросите на околната среда, 
морското дело и рибарството, 3 юни, 2015 г.

Stop Vivisection
 ЦЕЛ 

Европейска 
законодателна  
рамка за постепенно 
премахване на  
опитите с животни 

 УЧАСТИЕ 
1 173 130 поддръжници 
от 26 държави от ЕС 
 

 ПОСЛЕДВАЩИ 
 ДЕЙСТВИЯ 

Европейската комисия:  

•  призна 
необходимостта 
от ускоряване на 

напредъка в областта на 

заместването, намаляването и 
облекчаването на изпитванията 
върху животни; 

• пое ангажимент да увеличи 
подкрепата за разработване и 
валидиране на алтернативни 
подходи;

• организира конференция 
за начините за използване 
на най-новите достижения в 
областта на биомедицинските 
изследвания и други 
научни изследвания при 
разработването на алтернативи 
на изпитванията върху 
животни.

До момента четири 
европейски граждански 
инициативи са успели 
да достигнат броя 
изявления за подкрепа, 
който е необходим, за 
да предприеме действия 
Комисията. Някои 
доведоха до приемането 
на ново законодателство, 
а останалите – до други 
значими резултати. При 
всички тях бяха изградени 
мрежи от контакти по 
съответните въпроси и бе 
повишена осведомеността 
сред гражданите и 
политиците. 
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  Чудесно е, че над 
един милион граждани 
на ЕС отделиха от 
времето си, за да се 
ангажират пряко с един 
толкова важен въпрос. 
Комисията взе предвид 
тяхното мнение и 
сега ще пристъпи към 
действие. Нуждаем се 
от повече прозрачност 
за това как се вземат 
решенията в тази 
област.  

ФРАНС ТИМЕРМАНС
първи заместник-председател на Европейската 
комисия, 12 декември 2017 г.

Забрана на използването на глифозат  
и защита на хората и околната среда от токсични пестициди

 ЦЕЛ 
Забрана на 
използването на 
хербициди на основата 
на глифозат, 
реформиране на 

процедурите за одобрение на 
пестициди и определяне на 
задължителни за целия ЕС цели 
за намаляване на използването 
на пестициди 

 УЧАСТИЕ 
1 070 865 поддръжници 
от 22 държави от ЕС 
 

 ПОСЛЕДВАЩИ 
 ДЕЙСТВИЯ 

Европейската комисия:

• изготви предложение 
относно прозрачността

 и устойчивостта на 
извършваната от ЕС оценка на 
риска в хранителната верига. 
Предложението бе прието 
от Европейския парламент и 
Съвета през юни 2019 г. Новото 
законодателство ще започне 
да се прилага през пролетта на 
2021 г;

•  обяви мерки за повишаване 
на прозрачността на 
процедурите за разрешаване, 
ограничаване или забраняване 
на използването на пестициди, 
с акцент върху прилагането 
на Директивата за устойчива 
употреба на пестициди.

До момента четири 
европейски граждански 
инициативи са успели 
да достигнат броя 
изявления за подкрепа, 
който е необходим, за 
да предприеме действия 
Комисията. Някои 
доведоха до приемането 
на ново законодателство, 
а останалите – до други 
значими резултати. При 
всички тях бяха изградени 
мрежи от контакти по 
съответните въпроси и бе 
повишена осведомеността 
сред гражданите и 
политиците.
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