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Tot dusver hebben vier 
Europese burgerinitiatieven 
het minimumaantal 
steunbetuigingen verzameld 
dat nodig is om de Europese 
Commissie in actie te 
laten komen. Soms heeft 
dat geleid tot nieuwe 
wetgeving, soms tot andere 
zinvolle resultaten. Bij 
alle initiatieven zijn er 
netwerken gevormd en zijn 
burgers en beleidsmakers 
zich meer bewust geworden 
van het thema.

 DOEL 
EU-wetgeving die de 
overheid verplicht alle 
burgers toegang te geven 
tot voldoende schoon 

drinkwater en sanitaire 
voorzieningen

 STEUNBETUIGINGEN 
1 659 543 handtekenin-
gen uit 25 EU-landen 

 FOLLOW-UP 
De Europese Commissie:

• beloofde meer te 
zullen doen om de 
EU-waterwetgeving toe te 

passen

• diende een voorstel in voor 
een herziening van de 
drinkwaterrichtlijn om de 
lidstaten te verplichten de 

toegang tot water te verbeteren  
en die voor kwetsbare en 
gemarginaliseerde groepen te 
garanderen;

•  erkende “water en sanitaire 
voorzieningen” als prioriteit bij 
de ontwikkelingssamenwerking 
en pleitte voor het behoud van 
universele toegang tot water 
en sanitaire voorzieningen als 
een van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkeling van de 
Agenda 2030 van de Verenigde 
Naties;  

•  droeg ertoe bij dat het recht van 
de burger op water en sanitaire 
voorzieningen uitdrukkelijk 
wordt genoemd in beginsel 20 , 
“Toegang tot essentiële diensten”, 
van de Europese pijler van sociale 
rechten; 

•  nam nog andere maatregelen.

  Waterkwaliteit, 
infrastructuur, sanitaire 
voorzieningen en 
transparantie worden 
verbeterd, zowel 
voor de inwoners van 
Europa als voor die van 
ontwikkelingslanden, 
wat een direct resultaat 
is van deze eerste 
oefening in door burgers 
gestuurde Europabrede 
democratie.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
vicevoorzitter van de Europese Commissie, 
19 maart 2014

 Right2Water
 �Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed,  
geen handelswaar! 
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Tot dusver hebben vier 
Europese burgerinitiatieven 
het minimumaantal 
steunbetuigingen verzameld 
dat nodig is om de Europese 
Commissie in actie te 
laten komen. Soms heeft 
dat geleid tot nieuwe 
wetgeving, soms tot andere 
zinvolle resultaten. Bij 
alle initiatieven zijn er 
netwerken gevormd en zijn 
burgers en beleidsmakers 
zich meer bewust geworden 
van het thema.

 DOEL 

Wetgeving ter 
bescherming van het 
menselijk leven vanaf  
de conceptie  binnen  

de bevoegdheden van de  
Europese Unie

 STEUNBETUIGINGEN 

1 721 626 handtekenin-
gen uit 28 EU-landenE

 FOLLOW-UP 

De Europese Commissie 
besloot geen wetgevings-
voorstel in te dienen 
omdat: 

•  EU-projecten al moeten voldoen 
aan de wetgeving van het land 
waar het onderzoek plaatsvindt;

•  EU-projecten al wetenschappelijk 
gevalideerd moeten worden 
via peer reviews en ook al een 
strenge ethische beoordeling 
moeten ondergaan;

•  EU-fondsen nu al niet mogen 
worden�gebruikt�voor�het�afleiden�
van nieuwe stamcellijnen of voor 
onderzoek waarbij embryo’s 
worden vernietigd.

  Wij hebben ons 
intensief beziggehouden 
met dit burgerinitiatief 
en alle nodige aandacht 
geschonken aan het 
in het kader daarvan 
geformuleerde verzoek. 
De Commissie zal de 
strikte ethische regels 
en beperkingen blijven 
toepassen die thans 
gelden voor het door de EU 
gefinancierde onderzoek, 
wat ook inhoudt dat 
de vernietiging van 
embryo’s niet zal worden 
gefinancierd.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
voormalig Europees commissaris voor Onderzoek, 
Innovatie en Wetenschap – 28 mei 2014
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Tot dusver hebben vier 
Europese burgerinitiatieven 
het minimumaantal 
steunbetuigingen verzameld 
dat nodig is om de Europese 
Commissie in actie te 
laten komen. Soms heeft 
dat geleid tot nieuwe 
wetgeving, soms tot andere 
zinvolle resultaten. Bij 
alle initiatieven zijn er 
netwerken gevormd en zijn 
burgers en beleidsmakers 
zich meer bewust geworden 
van het thema.

 DOEL 

Een Europees 
wetgevingskader voor de 
geleidelijke�afschaffing�
van dierproeven

 STEUNBETUIGINGEN 

 1 173 130 shandtekenin-
gen uit 26 EU-landen 

 FOLLOW-UP 

De Europese Commissie:  

•  erkende dat het 
vervangen, verminderen 

en doelgerichter maken van

dierproeven sneller moet gaan 
verbond zich ertoe de steun voor 
de ontwikkeling en validatie van 
alternatieven op te voeren; 

• organiseerde een conferentie 
over de toepassing van innovaties 
op het gebied van biomedisch 
en ander onderzoek bij de 
ontwikkeling van alternatieven 
voor dierproeven. 

  Het uiteindelijke doel 
van de EU-wetgeving 
is om alle dierproeven 
geleidelijk af te schaffen. 
Naar aanleiding van dit 
burgerinitiatief heeft 
de Europese Commissie 
maatregelen genomen om 
sneller tot een alternatieve 
aanpak te komen.  

KARMENU VELLA
Europees commissaris voor Milieu, Maritieme 
Zaken en Visserij, 3 juni 2015
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telt

Tot dusver hebben vier 
Europese burgerinitiatieven 
het minimumaantal 
steunbetuigingen verzameld 
dat nodig is om de Europese 
Commissie in actie te 
laten komen. Soms heeft 
dat geleid tot nieuwe 
wetgeving, soms tot andere 
zinvolle resultaten. Bij 
alle initiatieven zijn er 
netwerken gevormd en zijn 
burgers en beleidsmakers 
zich meer bewust geworden 
van het thema.

 DOEL 

Verbod op onkruidbestri-
jdingsmiddelen met 
glyfosaat, nieuwe 
goedkeuringsproce-

dures voor pesticiden en ver-
plichte reductiedoelstellingen 
voor pesticidengebruik

 STEUNBETUIGINGEN 

1 070 865 handtekenin-
gen uit 22 EU-landen

 FOLLOW-UP 

De Europese Commissie:

• kwam met een voorstel 
om de EU-risicoanalyse

  voor de voedselketen 
transparanter en duurzamer te 
maken. Dit voorstel werd in juni 
2019 aangenomen door de Raad 
en het Europees Parlement. De 
nieuwe wetgeving gaat in het 
najaar van 2021 in;

•  kondigde aan de procedures 
voor het toestaan, beperken 
of verbieden van pesticiden  
transparanter te maken, vooral 
in toepassing van de richtlijn 
duurzaam gebruik.

  Het is fantastisch dat 
meer dan een miljoen EU-
burgers de tijd hebben 
genomen om zich in 
te zetten voor deze 
belangrijke kwestie.  
De Commissie heeft 
geluisterd en komt nu in 
actie. De besluitvorming 
op dit gebied moet 
transparanter worden.  

FRANS TIMMERMANS
eerste vicevoorzitter van de Europese 
Commissie, 12 december 2017

Verbied glyfosaat  
en bescherm mens en milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen
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