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Μέχρι στιγμής, τέσσερις 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών έχουν επιτύχει 
τον απαιτούμενο αριθμό 
δηλώσεων υποστήριξης 
για να αναλάβει δράση 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ορισμένες οδήγησαν στη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας, 
ενώ άλλες είχαν άλλα 
σημαντικά αποτελέσματα. 
Όλες δημιούργησαν δίκτυα 
και ευαισθητοποίησαν 
τους πολίτες και τους 
υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής για τα ζητήματα 
αυτά.

 ΣΤΟΧΟΣ 
Η νομοθεσία της ΕΕ  
που απαιτεί από τις 
κυβερνήσεις να 
παρέχουν σε όλους τους 

πολίτες επαρκές καθαρό πόσιμο 
νερό και αποχέτευση

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
1,659,543 υπογράφοντες 
από 25 κράτη μέλη  
της ΕΕ

 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

• δεσμεύτηκε να εντείνει 
τις προσπάθειες για την 
πλήρη εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα;

•  ενέκρινε πρόταση για την 
αναθεώρηση της οδηγίας για το 
πόσιμο νερό, υποχρεώνοντας 
τα κράτη μέλη να βελτιώσουν 

την πρόσβαση στο νερό 
και να διασφαλίσουν την 
πρόσβαση των ευάλωτων και 
περιθωριοποιημένων ομάδων;

•  αναγνώρισε «την ύδρευση και 
την αποχέτευση» ως βασικό 
τομέα προτεραιότητας για την 
αναπτυξιακή συνεργασία και 
τάχθηκε υπέρ της διατήρησης 
της καθολικής πρόσβασης στην 
ύδρευση και την αποχέτευση 
που αποτελεί έναν από τους 
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
του θεματολογίου του 2030 
για την αειφόρο ανάπτυξη των 
Ηνωμένων Εθνών;  

• συνέβαλε στη συμπερίληψη 
ρητής αναφοράς στο δικαίωμα 
των πολιτών για ύδρευση 
και αποχέτευση βάσει της 
αρχής 20 – «Πρόσβαση σε 
βασικές υπηρεσίες» στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων; 

• έλαβε άλλα μέτρα.

  Η πρώτη 
πανευρωπαϊκή 
δημοκρατική έκφραση της 
βούλησης των πολιτών 
θα έχει ως αποτέλεσμα 
να βελτιωθούν η 
ποιότητα του νερού, οι 
σχετικές υποδομές, οι 
εγκαταστάσεις υγιεινής, 
αλλά και η διαφάνεια 
για όλους, τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

ΜΆΡΟΣ ΣΕΦΤΣΟΒΙΤΣ
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  
19 Μαρτίου 2014

 Right2Water
  Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, 
όχι εμπόρευμα! 
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Μέχρι στιγμής, τέσσερις 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών έχουν επιτύχει 
τον απαιτούμενο αριθμό 
δηλώσεων υποστήριξης 
για να αναλάβει δράση 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ορισμένες οδήγησαν στη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας, 
ενώ άλλες είχαν άλλα 
σημαντικά αποτελέσματα. 
Όλες δημιούργησαν δίκτυα 
και ευαισθητοποίησαν 
τους πολίτες και τους 
υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής για τα ζητήματα 
αυτά.

 ΣΤΟΧΟΣ 
Νομοθεσία για την 
προστασία των 
ανθρώπων από τη 
στιγμή της σύλληψης 

τους στους τομείς αρμοδιότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
1,721,626 υπογράφοντες 
από 28 κράτη μέλη  
της ΕΕ

 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αποφάσισε να μην 
υποβάλει νομοθετική 
πρόταση, δεδομένου ότι: 

•  τα έργα της ΕΕ πρέπει να 
ακολουθούν τη νομοθεσία της 
χώρας στην οποία διεξάγεται η 
έρευνα;

•  όλα τα έργα πρέπει να είναι 
επιστημονικά επικυρωμένα από 
ομότιμους και να υπόκεινται σε 
αυστηρή δεοντολογική εξέταση;

•  Τα κονδύλια της ΕΕ δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή νέων 
σειρών βλαστοκυττάρων 
ή για ερευνητικά έργα που 
συνεπάγονται καταστροφή 
εμβρύων.

  Εξετάσαμε σε βάθος 
αυτή την πρωτοβουλία 
πολιτών και δώσαμε στην 
πρόταση όλη τη δέουσα 
προσοχή. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει να τηρεί τους 
αυστηρούς δεοντολογικούς 
κανόνες και περιορισμούς 
που ισχύουν για την 
έρευνα που χρηματοδοτεί 
η ΕΕ, όπως την απαγόρευση 
της χρηματοδότησης της 
καταστροφής εμβρύων.  

ΜΟΙΡΆ ΓΚΕΓΚΕΝ-ΚΟΥΙΝ
πρώην Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την Έρευνα, 
την Επιστήμη και την Καινοτομία - 28 Μαΐου 2014
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Μέχρι στιγμής, τέσσερις 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών έχουν επιτύχει 
τον απαιτούμενο αριθμό 
δηλώσεων υποστήριξης 
για να αναλάβει δράση 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ορισμένες οδήγησαν στη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας, 
ενώ άλλες είχαν άλλα 
σημαντικά αποτελέσματα. 
Όλες δημιούργησαν δίκτυα 
και ευαισθητοποίησαν 
τους πολίτες και τους 
υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής για τα ζητήματα 
αυτά.

 ΣΤΟΧΟΣ 
Ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο για τη σταδιακή 
κατάργηση των 
πειραμάτων σε ζώα

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 1,173,130 υπογράφοντες 

από 26 κράτη μέλη  
της ΕΕ

 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  

•  αναγνώρισε την 
ανάγκη να επιταχυνθεί η 
πρόοδος στον τομέα της 

αντικατάστασης, της μείωσης και 

της βελτίωσης της χρήσης των 
δοκιμών σε ζώα· και δεσμεύτηκε 
να αυξήσει τη στήριξη για την 
ανάπτυξη και την επικύρωση 
εναλλακτικών προσεγγίσεων; 

•  διοργάνωσε συνέδριο με θέμα 
τον τρόπο αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων αιχμής της 
βιοιατρικής και άλλων μορφών 
έρευνας με σκοπό την ανάπτυξη 
επιστημονικά αξιόπιστων 
προσεγγίσεων χωρίς δοκιμές  
σε ζώα.

  Ο απώτερος στόχος της 
νομοθεσίας της ΕΕ είναι 
η σταδιακή κατάργηση 
όλων των δοκιμών 
σε ζώα. Σε απάντηση 
στη πρωτοβουλία των 
πολιτών, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έλαβε σειρά 
μέτρων για την ταχύτερη 
επίτευξη προόδου όσον 
αφορά την ανάληψη και 
την χρήση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων.  

ΚΆΡΜΕΝΟΥ ΒΕΛΆ
Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις 
Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία - 3 Ιουνίου 2015
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Πολιτών 
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Μέχρι στιγμής, τέσσερις 
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών έχουν επιτύχει 
τον απαιτούμενο αριθμό 
δηλώσεων υποστήριξης 
για να αναλάβει δράση 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ορισμένες οδήγησαν στη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας, 
ενώ άλλες είχαν άλλα 
σημαντικά αποτελέσματα. 
Όλες δημιούργησαν δίκτυα 
και ευαισθητοποίησαν 
τους πολίτες και τους 
υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής για τα  
ζητήματα αυτά.

 ΣΤΟΧΟΣ 
Απαγόρευση των 
ζιζανιοκτόνων με βάση 
τη γλυφοσάτη, 
μεταρρύθμιση των 

διαδικασιών έγκρισης 
φυτοφαρμάκων και καθορισμός 
υποχρεωτικών στόχων για τη 
μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων 
σε επίπεδο ΕΕ

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
1,070,865 υπογράφοντες 
από 22 κράτη μέλη  
της ΕΕ

 ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ  
 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

• ενέκρινε πρόταση για 
τη διαφάνεια και τη 
βιωσιμότητα της

  αξιολόγησης κινδύνου της 
ΕΕ στην αλυσίδα τροφίμων. 
Η πρόταση εγκρίθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο τον Ιούνιο 2019. Η 
νέα νομοθεσία θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται την άνοιξη του 
2021;

•  ανήγγειλε μέτρα για να 
καταστήσει διαφανέστερη 
τη διαδικασία αδειοδότησης, 
περιορισμού ή απαγόρευσης 
της χρήσης των φυτοφαρμάκων, 
με έμφαση στην εφαρμογή της 
οδηγίας για την ορθολογική 
χρήση.

  Είναι καταπληκτικό 
το γεγονός ότι πάνω 
από ένα εκατομμύριο 
πολίτες της ΕΕ αφιέρωσαν 
τον χρόνο τους για να 
ασχοληθούν απευθείας 
με ένα ζήτημα που τους 
ενδιαφέρει. Η Επιτροπή 
τους άκουσε και τώρα θα 
δράσει. Πρέπει να γίνει 
πιο διαφανής ο τρόπος 
με τον οποίο παίρνονται 
οι αποφάσεις στον τομέα 
αυτόν.   

ΦΡΆΝΣ ΤΙΜΕΡΜΆΝΣ 
Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
12 Δεκεμβρίου 2017

Η απαγόρευση του glyphosate  
και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα
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