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Dotychczas cztery 
europejskie inicjatywy 
obywatelskie zgromadziły 
liczbę podpisów wymaganą 
do tego, aby Komisja 
Europejska podjęła dalsze 
kroki. Doprowadziło to do 
przyjęcia nowych przepisów 
albo innych znaczących 
rezultatów. Wszystkie 
inicjatywy połączyły osoby 
zainteresowane danym 
problemem i podniosły 
świadomość w tej kwestii 
zarówno wśród obywateli, 
jak i decydentów.

 CEL 
Przepisy unijne nakładają 
na rządy obowiązek 
zapewnienia wszystkim 
obywatelom 

wystarczającej ilości czystej wody 
pitnej i infrastruktury sanitarnej

 PODPISY 
1 659 543 podpisów 
zebranych w  
25 państwach  
członkowskich UE

 DALSZE KROKI 
Komisja Europejska:

• zobowiązała się do 
wzmożenia wysiłków na 
rzecz pełnego wdrożenia 

przepisów UE dotyczących 
dostępu do wody

•  przyjęła wniosek dotyczący 
zmiany dyrektywy w sprawie 

wody pitnej zobowiązujący 
państwa członkowskie do 
poprawy dostępu do wody 
oraz zapewnienia dostępu 
podatnym na zagrożenia i 
marginalizowanym grupom;

•  uznała „wodę i infrastrukturę 
sanitarną” za jeden z kluczowych 
obszarów priorytetowych 
współpracy na rzecz rozwoju i 
opowiedziała się za utrzymaniem 
powszechnego dostępu do wody 
i infrastruktury sanitarnej jako 
jednego z celów zrównoważonego 
rozwoju Agendy 2030 ONZ; 

•  przyczyniła się do wprowadzenia 
wyraźnego odniesienia do prawa 
obywateli do dostępu do wody 
i urządzeń sanitarnych w 20. 
zasadzie Europejskiego filaru 
praw socjalnych: „Dostęp do 
podstawowych usług”; 

•  podjęła inne działania.

  Jakość wody, 
infrastruktury wodnej i 
sanitarnej i przejrzystość, 
wszystkie te elementy 
przyniosą korzyści – 
zarówno ludziom w 
Europie, jak i w krajach 
rozwijających się – jako 
bezpośredni skutek 
tej pierwszej w historii 
ogólnoeuropejskiej 
obywatelskiej akcji 
demokratycznej.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, 
19 marca 2014 r.

 Right2Water
 Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem! 
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Dotychczas cztery 
europejskie inicjatywy 
obywatelskie zgromadziły 
liczbę podpisów wymaganą 
do tego, aby Komisja 
Europejska podjęła dalsze 
kroki. Doprowadziło to do 
przyjęcia nowych przepisów 
albo innych znaczących 
rezultatów. Wszystkie 
inicjatywy połączyły osoby 
zainteresowane danym 
problemem i podniosły 
świadomość w tej kwestii 
zarówno wśród obywateli, 
jak i decydentów.

 CEL 

Włączenie ochrony istot 
ludzkich od momentu 
poczęcia do obszarów 
kompetencji Unii 
Europejskiej

 PODPISY 

1 721 626 podpisów 
zebranych w  
28 państwach  
członkowskich UE

 DALSZE KROKI 

Komisja Europejska 
postanowiła nie 
przedstawiać wniosku 

ustawodawczego, biorąc pod 
uwagę, że: 

•  projekty unijne muszą być 
zgodne z prawem kraju, w którym 
prowadzone są badania;

•  wszystkie unijne projekty muszą 
zostać zweryfikowane pod kątem 
naukowym w drodze wzajemnej 
oceny oraz przejść rygorystyczną 
ocenę etyczną;

•  fundusze unijne nie mogą 
być wykorzystywane do 
wyprowadzania nowych linii 
komórek macierzystych ani do 
badań, w których niszczy się 
zarodki.

  Podeszliśmy do tej 
inicjatywy z pełnym 
zaangażowaniem i należytą 
uwagą. Komisja będzie nadal 
stosowała rygorystyczne 
zasady i ograniczenia 
etyczne obowiązujące 
w odniesieniu do badań 
naukowych finansowanych 
przez UE. Jedna z tych 
zasad zakazuje dotowania 
badań, w których niszczy się 
zarodki.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
europejska komisarz ds. badań, innowacji 
i nauki – 28 maja 2014 r.
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Dotychczas cztery 
europejskie inicjatywy 
obywatelskie zgromadziły 
liczbę podpisów wymaganą 
do tego, aby Komisja 
Europejska podjęła dalsze 
kroki. Doprowadziło to do 
przyjęcia nowych przepisów 
albo innych znaczących 
rezultatów. Wszystkie 
inicjatywy połączyły osoby 
zainteresowane danym 
problemem i podniosły 
świadomość w tej kwestii 
zarówno wśród obywateli, 
jak i decydentów.

 CEL 

Europejskie przepisy 
prowadzą do 
stopniowego znoszenia 
doświadczeń na 
zwierzętach

 PODPISY 

 1 173 130 podpisów 
zebranych w  
26 państwach  
członkowskich UE

 DALSZE KROKI 

Komisja Europejska: 

•  uznała konieczność 
przyspieszenia postępów 

w zakresie zastępowania badań

  na zwierzętach innymi metodami, 
ograniczania skali tych badań 
oraz ich doskonalenia i 
zobowiązała się do zwiększenia 
wsparcia na rzecz opracowania i 
walidacji metod alternatywnych; 

•  zorganizowała konferencję 
na temat tego, w jaki sposób 
wykorzystywać nowatorskie 
osiągnięcia w badaniach 
biomedycznych i innego rodzaju 
badaniach naukowych przy 
opracowywaniu naukowo 
uzasadnionych metod 
badawczych niewymagających 
wykorzystania zwierząt. 

  Ostatecznym celem 
prawodawstwa UE jest 
stopniowe zniesienie 
wszystkich doświadczeń 
na zwierzętach. W 
odpowiedzi na inicjatywę 
obywatelską Komisja 
Europejska podejmuje 
liczne działania 
wspierające szybsze 
postępy we wprowadzaniu 
i stosowaniu 
alternatywnych 
rozwiązań.  

KARMENU VELLA
europejski komisarz ds. środowiska, gospodarki 
morskiej i rybołówstwa – 3 czerwca 2015 r.
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Dotychczas cztery 
europejskie inicjatywy 
obywatelskie zgromadziły 
liczbę podpisów wymaganą 
do tego, aby Komisja 
Europejska podjęła dalsze 
kroki. Doprowadziło to do 
przyjęcia nowych przepisów 
albo innych znaczących 
rezultatów. Wszystkie 
inicjatywy połączyły osoby 
zainteresowane danym 
problemem i podniosły 
świadomość w tej kwestii 
zarówno wśród obywateli, 
jak i decydentów.

 CEL 

Zakaz stosowania 
środków chwastobójczych 
na bazie glifosatu, 
reforma procedur 

zatwierdzania pestycydów oraz 
ustanowienie wiążących celów w 
zakresie ograniczenia stosowania 
pestycydów w całej UE

 PODPISY 

1 070 865 podpisów 
zebranych w  
22 państwach  
członkowskich UE

 DALSZE KROKI 

Komisja Europejska:

• przyjęła wniosek w 
sprawie przejrzystości

 i zrównoważonego charakteru 
unijnej oceny ryzyka w łańcuchu 
żywnościowym. Wniosek został 
przyjęty przez Parlament 
Europejski i Radę w czerwcu 
2019 r. Nowe przepisy zaczną 
obowiązywać wiosną 2021 r;

•  zapowiedziała wprowadzenie 
środków, dzięki którym procesy 
zatwierdzania, ograniczania 
i zakazywania stosowania 
pestycydów staną się bardziej 
przejrzyste, z naciskiem na 
wdrożenie dyrektywy w sprawie 
zrównoważonego stosowania 
pestycydów.  Niezwykle cieszy mnie 

fakt, że ponad milion 
obywateli UE poświęciło 
swój czas i bezpośrednio 
zaangażowało się w 
tak istotną sprawę. 
Komisja zapoznała się z 
postulatami zawartymi 
w inicjatywie i teraz 
podejmie odpowiednie 
działania. Potrzebna jest 
większa przejrzystość 
procesów decyzyjnych w 
tym obszarze.  

FRANS TIMMERMANS
pierwszy wiceprzewodniczący Komisji 
Europejskiej, 12 grudnia 2017 r.

Zakaz stosowania glifosatu  
i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami
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