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Neljä eurooppalaista 
kansalaisaloitetta on 
toistaiseksi saanut vaaditun 
määrän tuenilmauksia ja 
edennyt Euroopan komission 
käsittelyyn. Joidenkin 
pohjalta on annettu uutta 
lainsäädäntöä, ja muutkin 
ovat tuottaneet tuloksia. 
Kaikissa tapauksissa on 
syntynyt verkostoja, jotka 
ajavat tärkeitä asioita ja 
levittävät tietoa päättäjille 
ja muille ihmisille.

 TAVOITE 
Taata EU:n 
lainsäädännöllä kaikille 
EU-kansalaisille puhtaan 
juomaveden saanti ja 

sanitaatio

 KANNATUS 
1 659 543 allekirjoittajaa 
25 EU-maasta 

 JATKOTOIMET 
Euroopan komissio

• sitoutui nopeuttamaan 
EU:n vesilainsäädännön 
täytäntöönpanoa

•  ehdotti juomavesidirektiiviin 
muutoksia, joilla EU-maat 

velvoitetaan parantamaan veden 
saatavuutta ja varmistamaan 
heikko-osaisten ja syrjäytyneiden 
vedensaanti;

•  totesi vesi- ja sanitaatioasioiden 
kuuluvan kehitysyhteistyön 
painopisteisiin ja ajoi yleisen 
vedensaanti- ja sanitaatio-
oikeuden säilyttämistä YK:n 
Agenda 2030 -ohjelman kestävän 
kehityksen tavoitteissa;  

•  vaikutti siihen, että Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilarin 20. 
periaatteessa (“peruspalvelujen 
saatavuus”) mainitaan erikseen 
kansalaisten oikeus vesihuolto- ja 
puhtaanapitopalveluihin; 

•  ryhtyi myös muihin toimiin. 

  Tämä ensimmäinen 
eurooppalainen 
kansalaisaloite hyödyttää 
suoraan sekä EU:n 
että kehitysmaiden 
kansalaisia. Sen hyödyt 
ulottuvat niin veden 
laatuun, infrastruktuuriin 
ja jätevesihuoltoon kuin 
avoimuuteenkin.  

MAROŠ ŠEFČOVIČ
Euroopan komission varapuheenjohtaja, 19.3.2014

 Right2Water
 Vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeus! Vesi kuuluu kaikille, se ei ole kaupallinen hyödyke! 
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Eurooppalainen 
kansalaisaloite Sinäkin voit   

vaikuttaa

Neljä eurooppalaista 
kansalaisaloitetta on 
toistaiseksi saanut vaaditun 
määrän tuenilmauksia ja 
edennyt Euroopan komission 
käsittelyyn. Joidenkin 
pohjalta on annettu uutta 
lainsäädäntöä, ja muutkin 
ovat tuottaneet tuloksia. 
Kaikissa tapauksissa on 
syntynyt verkostoja, jotka 
ajavat tärkeitä asioita ja 
levittävät tietoa päättäjille 
ja muille ihmisille.

 TAVOITE 

Suojata ihmisiä 
lainsäädännöllä 
hedelmöityshetkestä 
alkaen EU:n toimivaltaan 

kuuluvilla aloilla

 KANNATUS 

1 721 626 allekirjoittajaa 
28 EU-maasta 

 JATKOTOIMET 

Euroopan komissio päätti 
olla tekemättä 
säädösehdotusta, koska 

EU:n rahoittamaa tutkimusta 
sitovat jo seuraavat säännöt: 

•  hankkeissa on noudatettava 
sen maan lainsäädäntöä, jossa 
tutkimus tehdään;

•  hankkeiden on läpäistävä 
tieteellinen vertaisarviointi ja 
tiukka eettinen tarkastus;

•  EU:n varoja ei saa käyttää uusien 
kantasolulinjojen tuottamiseen 
eikä tutkimukseen, jossa 
tuhotaan alkioita.

  Komissio on tutkinut 
tätä kansalaisaloitetta ja 
siinä esitettyä pyyntöä 
huolellisesti. Aiomme 
soveltaa EU-rahoitteiseen 
tutkimukseen nykyisiä 
tiukkoja eettisiä sääntöjä 
ja rajoituksia, eikä EU 
edelleenkään rahoita 
alkioiden tuhoamista.  

MÁIRE GEOGHEGAN-QUINN
EU:n tutkimus-, innovointi- ja tiedekomissaari, 28.5.2014
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•  Eurooppalainen 
kansalaisaloite Sinäkin voit   

vaikuttaa

Neljä eurooppalaista 
kansalaisaloitetta on 
toistaiseksi saanut vaaditun 
määrän tuenilmauksia ja 
edennyt Euroopan komission 
käsittelyyn. Joidenkin 
pohjalta on annettu uutta 
lainsäädäntöä, ja muutkin 
ovat tuottaneet tuloksia. 
Kaikissa tapauksissa on 
syntynyt verkostoja, jotka 
ajavat tärkeitä asioita ja 
levittävät tietoa päättäjille 
ja muille ihmisille.

 TAVOITE 

Säätää EU:lle 
lainsäädäntökehys, jonka 
avulla eläinkokeet 
lopetetaan vaiheittain

 KANNATUS 

 1 173 130 allekirjoittajaa 
26 EU-maasta 

 JATKOTOIMET 

Euroopan komissio  

• totesi, että 
eläinkokeiden 

korvaamista, vähentämistä ja

menetelmien parantamista 
on syytä nopeuttaa, ja sitoutui 
tukemaan vahvemmin 
vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämistä ja validointia; 

• järjesti konferenssin siitä, miten 
biolääketieteen ja muiden 
tieteenalojen uusimpien 
tulosten avulla voitaisiin kehittää 
vaihtoehtoisia menetelmiä.

  EU:n lainsäädännön 
tavoitteena on poistaa 
vaiheittain kaikki 
eläinkokeet. Komissio 
on ryhtynyt tämän 
kansalaisaloitteen 
perusteella toimiin, 
joilla nopeutetaan 
vaihtoehtoisten 
tutkimusmenetelmien 
kehittämistä ja 
käyttöönottoa.  

KARMENU VELLA
EU:n ympäristö-, meri- ja kalastuskomissaari, 3.6.2015
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Eurooppalainen 
kansalaisaloite Sinäkin voit   

vaikuttaa

Neljä eurooppalaista 
kansalaisaloitetta on 
toistaiseksi saanut vaaditun 
määrän tuenilmauksia ja 
edennyt Euroopan komission 
käsittelyyn. Joidenkin 
pohjalta on annettu uutta 
lainsäädäntöä, ja muutkin 
ovat tuottaneet tuloksia. 
Kaikissa tapauksissa on 
syntynyt verkostoja, jotka 
ajavat tärkeitä asioita ja 
levittävät tietoa päättäjille 
ja muille ihmisille.

 TAVOITE 

Kielletään 
glyfosaattipohjaiset 
rikkakasvien torjunta-
aineet, uudistetaan 

torjunta-aineiden 
hyväksymismenettelyt ja asetetaan 
pakolliset EU:n laajuiset torjunta-
aineiden käyttövähennystavoitteet

 KANNATUS 

1 070 865 allekirjoittajaa 
22 EU-maasta

 JATKOTOIMET 

Euroopan komissio

• teki elintarvikeketjuun 
liittyvän EU:n 

riskinarvioinnin avoimuutta

 ja kestävyyttä koskevan 
säädösehdotuksen, jonka 
Euroopan parlamentti ja 
neuvosto hyväksyivät kesäkuussa 
2019 ja johon perustuvaa 
asetusta aletaan soveltaa  
keväällä 2021;

•  aikoo lisätä torjunta-aineiden 
lupa-, käyttörajoitus- ja 
kieltomenettelyjen avoimuutta 
ennen kaikkea kestävää käyttöä 
koskevan direktiivin kautta.

  On hienoa, että yli 
miljoona EU-kansalaista 
on käyttänyt aikaansa 
ja ottanut kantaa 
tärkeään asiaan. Komissio 
on kuunnellut heitä 
ja ryhtynyt toimiin. 
Päätöksenteko on 
tällä alalla saatava 
avoimemmaksi.  

FRANS TIMMERMANS
Euroopan komission ensimmäinen  
varapuheenjohtaja, 12.12.2017

Kielletään glyfosaatti  
ja suojellaan ihmisiä ja ympäristöä myrkyllisiltä torjunta-aineilta
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