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Hittills har fyra europeiska 
medborgarinitiativ 
fått tillräckligt många 
underskrifter och lämnats 
in till kommissionen, som 
har tagit ställning till dem. 
De flesta av dem har lett till 
ny lagstiftning eller andra 
meningsfulla resultat. Alla 
initiativ har lett till nya 
nätverk och ökat kunskapen 
om vissa frågor bland 
både allmänheten och 
beslutsfattarna.

 MÅL 

EU-lag som kräver att 
länderna ser till att alla 
invånare har tillräckligt 
med rent dricksvatten 

och tillgång till sanitet

 STÖD 

1 659 543 underskrifter 
från 25 EU-länder 

 UPPFÖLJNING 

EU-kommissionen har

•  lovat att göra mer för 
att helt genomföra EU:s 

vattenlagstiftning;

•  gjort en översyn av 
dricksvattendirektivet, som 
innebär att EU-länderna måste 
förbättra tillgången till vatten och 
sanitet, särskilt för utsatta och 
marginaliserade grupper;

•  erkänt vatten och sanitet som 
ett prioriterat område för 
utvecklingssamarbetet och 
förespråkat att allmän tillgång 
till vatten och sanitet ska vara 
ett av FN:s 2030-mål för hållbar 
utveckling;  

•  bidragit till en tydlig hänvisning 
till rätten till vatten och sanitet i 
den europeiska sociala pelarens 
princip 20 – tillgång till väsentliga 
tjänster; 

•  vidtagit andra åtgärder.

  Vattenkvalitet, 
infrastruktur, sanitet 
och insyn ska förbättras 
för människor i både EU 
och utvecklingsländerna 
– som en direkt följd av 
detta första europeiska 
medborgarinitiativ.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
EU-kommissonens vice ordförande – 19 mars 2014
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 Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara! 
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Europeiska 
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     skillnad

Hittills har fyra europeiska 
medborgarinitiativ 
fått tillräckligt många 
underskrifter och lämnats 
in till kommissionen, som 
har tagit ställning till dem. 
De flesta av dem har lett till 
ny lagstiftning eller andra 
meningsfulla resultat. Alla 
initiativ har lett till nya 
nätverk och ökat kunskapen 
om vissa frågor bland 
både allmänheten och 
beslutsfattarna.

 MÅL 

Lagstiftning som  
skyddar människor från 
befruktningsögonblicket 
på områden som faller 

inom EU:s behörighet

 STÖD 

1 721 626 underskrifter 
från 28 EU-länder 

 UPPFÖLJNING 

EU-kommissionen 
beslutade att inte lägga 
fram något lagförslag av 
följande skäl: 

•  EU:s forskningsprojekt måste följa 
lagarna i det land där forskningen 
bedrivs;

•  Alla EU-projekt måste vara 
vetenskapligt validerade av andra 
sakkunniga och genomgå en 
rigorös etisk granskning;

•  EU-medel får inte användas för 
att ta fram nya stamcellslinjer 
eller för forskning som förstör 
embryon.

  Vi har noga satt oss in 
i detta medborgarinitiativ 
och gett frågan all 
vår uppmärksamhet. 
Kommissionen kommer att 
fortsätta att tillämpa de 
stränga etiska regler och 
begränsningar som gäller 
i dessa frågor på all EU-
finansierad forskning. Hit 
hör också att vi inte kommer 
att finansiera förstörelse  
av embryon.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
tidigare EU-kommissionär för forskning,  
vetenskap och innovation – 28 maj 2014
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     skillnad

Hittills har fyra europeiska 
medborgarinitiativ 
fått tillräckligt många 
underskrifter och lämnats 
in till kommissionen, som 
har tagit ställning till dem. 
De flesta av dem har lett till 
ny lagstiftning eller andra 
meningsfulla resultat. Alla 
initiativ har lett till nya 
nätverk och ökat kunskapen 
om vissa frågor bland 
både allmänheten och 
beslutsfattarna.

 MÅL 

EU-lagstiftning för att 
fasa ut djurförsök 

 STÖD 

 1 173 130 underskrifter 
från 26 EU-länder 

 UPPFÖLJNING 

EU-kommissionen har  

• insett behovet av att 
göra mer för att ersätta,

begränsa och förfina 
användningen av försöksdjur; 

•  lovat att öka stödet till utveckling, 
validering och tillämpning av nya 
alternativa metoder; 

•  anordnat en konferens om hur 
de senaste forskningsrönen kan 
bidra till vetenskapligt godtagbara 
alternativ till djurförsök.

  Det slutgiltiga 
målet med EU:s 
lagstiftning är att fasa ut 
djurförsöken. Som svar 
på medborgarinitiativet 
ska kommissionen därför 
se till att djurförsöken 
snabbare ersätts med 
alternativa metoder.  

KARMENU VELLA
EU-kommissionär för miljö-, havs- 
och fiskerifrågor – 3 juni 2015
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Europeiska 
medborgari-
nitiativet Din röst gör

     skillnad

Hittills har fyra europeiska 
medborgarinitiativ 
fått tillräckligt många 
underskrifter och lämnats 
in till kommissionen, som 
har tagit ställning till dem. 
De flesta av dem har lett till 
ny lagstiftning eller andra 
meningsfulla resultat. Alla 
initiativ har lett till nya 
nätverk och ökat kunskapen 
om vissa frågor bland 
både allmänheten och 
beslutsfattarna.

 MÅL 

Förbud mot 
glyfosatbaserade 
ogräsmedel, ändrat 
godkännandeförfarande 

för bekämpningsmedel och 
bindande mål för hela EU om 
minskad användning av 
bekämpningsmedel

 STÖD 

1 070 865 underskrifter 
från 22 EU-länder 

 UPPFÖLJNING 

EU-kommissionen har

•  antagit ett förslag till 
förordning om

  insyn och hållbarhet när det 
gäller riskbedömningar i 
livsmedelskedjan – förslaget 
antogs av Europaparlamentet  
och rådet i juni 2019 och träder  
i kraft våren 2021;

•  aviserat åtgärder för att 
öka insynen i beslut om att 
godkänna, begränsa eller 
förbjuda användningen av 
bekämpningsmedel mot 
bakgrund av direktivet om  
hållbar användning.

  Det är fantastiskt att 
över en miljon människor 
i EU har investerat av sin 
tid för att agera direkt i 
en fråga som är så viktig. 
Kommissionen har lyssnat 
och kommer nu att agera. 
Vi behöver mer insyn i hur 
beslut fattas på det här 
området.  

FRANS TIMMERMANS
EU-kommissionens förste vice ordförande –  
12 december 2017

Förbjud glyfosat  
och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel
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