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Seni on neli Euroopa 
kodanikualgatust saanud 
kokku vajaliku arvu 
toetusavaldusi selleks, 
et Euroopa Komisjon 
võtaks meetmeid. Mõnede 
kodanikualgatuste 
tulemusel on vastu 
võetud uusi õigusakte, 
samas kui teiste puhul on 
saavutatud muid olulisi 
tulemusi. Kõik algatused 
on rajanud võrgustikke ja 
suurendanud nii kodanike 
kui ka poliitikakujundajate 
teadlikkust probleemist.

 EESMÄRK 
ELi õigusaktid, mis 
kohustavad valitsusi 
tagama kõigile 
kodanikele piisava ja 

puhta joogivee ning kanalisatsiooni.

 OSALUS 
1 659 543 allakirjutanut 
25 ELi liikmesriigist 

 JÄRELMEETMED 
Euroopa Komisjon:

• suurendas jõupingutusi, 
et kindlustada ELi 
veealaste õigusaktide 

täielik rakendamine 
liikmesriikides;

•  võttis vastu ettepaneku 
joogiveedirektiivi läbivaatamiseks, 

et kohustada liikmesriike 
parandama juurdepääsu veele 
ning tagama vee kättesaadavuse 
haavatavatele ja tõrjutud 
rühmadele;

•  nimetas vee ja kanalisatsiooni 
arengukoostöö prioriteetseks 
valdkonnaks ning toetas ka üldise 
juurdepääsu tagamist veele ja 
kanalisatsioonile kui üht ÜRO 
kestliku arengu tegevuskava 2030 
kestliku arengu eesmärki;

•  aitas kaasa sellele, et Euroopa 
sotsiaalõiguste sambas oleks 
20. põhimõtte „Juurdepääs 
esmatähtsatele teenustele“ all 
selgelt nimetatud kodanike õigus 
veele ja kanalisatsioonile; 

•  on võtnud ka muid meetmeid.

  Tegemist on esimese 
kodanike üleeuroopalisel 
algatusel põhineva 
demokraatliku protsessi 
tulemusega, millest on 
otseselt kasu nii vee 
kvaliteedi, taristu ja 
kanalisatsiooni kui ka 
demokraatia läbipaistvuse 
jaoks Euroopas, aga ka 
arengumaades.  

Euroopa Komisjoni asepresident

MAROŠ ŠEFČOVIČ  – 19. märts 2014 
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Seni on neli Euroopa 
kodanikualgatust saanud 
kokku vajaliku arvu 
toetusavaldusi selleks, 
et Euroopa Komisjon 
võtaks meetmeid. Mõnede 
kodanikualgatuste 
tulemusel on vastu 
võetud uusi õigusakte, 
samas kui teiste puhul on 
saavutatud muid olulisi 
tulemusi. Kõik algatused 
on rajanud võrgustikke ja 
suurendanud nii kodanike 
kui ka poliitikakujundajate 
teadlikkust probleemist.

 EESMÄRK 

Õigusaktid, millega 
kaitstakse inimolendeid 
alates viljastamise 
hetkest Euroopa Liidu 

pädevuses olevates valdkondades.

 OSALUS 

1 721 626 allakirjutanut 
28 ELi liikmesriigist 

 JÄRELMEETMED 

Euroopa Komisjon 
otsustas seadusandlikku 
ettepanekut mitte 

esitada, võttes arvesse järgmisi 
asjaolusid: 

•  ELi projektid peavad järgima 
selle riigi õigusakte, kus 
teadusuuringuid läbi viiakse;

•  kõik ELi projektid tuleb 
eksperdihinnangute alusel 
teaduslikult valideerida ja 
need peavad läbima range 
eetikakontrolli;

•  ELi vahendeid ei tohi kasutada 
uute tüvirakuliinide loomiseks ega 
teadusuuringuteks, mille käigus 
hävitatakse embrüoid.

  Oleme selle Euroopa 
kodanikualgatuse läbi 
töötanud ja kaalunud 
hoolikalt selles esitatud 
taotlusi. Komisjon 
jätkab ELi rahastatavate 
teadusuuringute suhtes 
kehtivate rangete 
eetikanormide ja piirangute 
kohaldamist, sealhulgas 
ei rahasta me embrüote 
hävitamist.  

Endine Euroopa Komisjoni teadus- ja 
innovatsioonivolinik 

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN 
 – 28. mai 2014
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Seni on neli Euroopa 
kodanikualgatust saanud 
kokku vajaliku arvu 
toetusavaldusi selleks, 
et Euroopa Komisjon 
võtaks meetmeid. Mõnede 
kodanikualgatuste 
tulemusel on vastu 
võetud uusi õigusakte, 
samas kui teiste puhul on 
saavutatud muid olulisi 
tulemusi. Kõik algatused 
on rajanud võrgustikke ja 
suurendanud nii kodanike 
kui ka poliitikakujundajate 
teadlikkust probleemist.

 EESMÄRK 

Euroopa õigusraamistik, 
millega nähakse ette 
loomkatsete täielik 
lõpetamine

 OSALUS 

 1 173 130 allakirjutanut 
26 ELi liikmesriigist 

 JÄRELMEETMED 

Euroopa Komisjon:

•  tunnistas komisjon 
vajadust teha

  loomkatsete asendamise, 
vähendamise ja täiustamise 
valdkonnas kiiremaid edusamme 
ning võttis kohustuse suurendada 
alternatiivsete meetodite 
arendamise ja heakskiitmise 
toetamist; 

•  korraldas konverentsi teemal, 
kuidas kasutada ära uusimaid 
saavutusi biomeditsiini- ja 
muudes uuringutes, et töötada 
välja alternatiivid loomkatsetele. 

  Euroopa Liidu 
õigusaktide lõppeesmärk 
on loomkatsed järk-
järgult kaotada. Vastuseks 
kodanikualgatusele võtab 
Euroopa Komisjon mitmeid 
meetmeid alternatiivsete 
meetodite kiiremaks 
kasutuselevõtmiseks.  

Endine Euroopa Komisjoni keskkonna,  
kalanduse ja merenduse volinik 

KARMENU VELLA  
 – 3. juuni 2015
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Seni on neli Euroopa 
kodanikualgatust saanud 
kokku vajaliku arvu 
toetusavaldusi selleks, 
et Euroopa Komisjon 
võtaks meetmeid. Mõnede 
kodanikualgatuste 
tulemusel on vastu 
võetud uusi õigusakte, 
samas kui teiste puhul on 
saavutatud muid olulisi 
tulemusi. Kõik algatused 
on rajanud võrgustikke ja 
suurendanud nii kodanike 
kui ka poliitikakujundajate 
teadlikkust probleemist.

 EESMÄRK 

Keelustada glüfosaati 
sisaldavad herbitsiidid, 
reformida pestitsiidide 
heakskiitmise menetlus 

ja kehtestada kogu ELis 
kohustuslikud eesmärgid 
pestitsiidide kasutamise 
vähendamiseks.

 OSALUS 

1 070 865 allakirjutanut 
22 ELi liikmesriigist

 JÄRELMEETMED 

Euroopa Komisjon:

• võttis vastu ettepaneku 
ELi toiduahela 

riskihindamise läbipaistvuse

 ja kestlikkuse kohta. Euroopa 
Parlament ja nõukogu võtsid 
ettepaneku vastu juunis 2019. Uut 
õigusakti hakatakse kohaldama 
alates 2021. aasta kevadest;

•  avaldas meetmed, et suurendada 
läbipaistvust pestitsiidide 
kasutamise lubamisel, piiramisel 
ja keelamisel, pöörates suuremat 
tähelepanu säästva kasutamise 
direktiivile.

  On suurepärane, et 
üle miljoni ELi kodaniku 
on panustanud oma 
aega, et tegeleda olulise 
küsimusega. Komisjon 
on neid kuulda võtnud ja 
hakkab tegutsema. Seda 
valdkonda käsitlevate 
otsuste tegemisel 
on vaja suuremat 
läbipaistvust.  

Euroopa Komisjoni esimene asepresident 

FRANS TIMMERMANS  
 – 12. detsember 2017
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