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MÜÜDID JA TEGELIKKUS
Euroopa kodanikualgatus on võimalus 
vahetult osaleda Euroopa demokraatlikus 
otsustusprotsessis. See annab teile 
suurema sõnaõiguse oma elu mõjutava 
ELi poliitika kujundamises. 

MÜÜT 01

Kuna alati ei vii 
algatus õigusakti 
vastuvõtmiseni, 
pole seda mõtet 
korraldadagi

 TEGELIKKUS

1. Isegi kui algatuse 
lõpptulemusena õigusakti vastu 
ei võeta, suurendab see siiski 
teadlikkust ja edendab arutelu.

2. Tänu algatusele saab luua 
samast teemast huvitatud 
inimeste piirkondlikke, riiklikke 
ja ELi tasandi võrgustikke.

3. See suunab küsimused 
poliitikakujundajate huviorbiiti.

MÜÜT 02

Väga tihti keeldutakse 
algatuse registreerimisest

 TEGELIKKUS

1. Algatuse registreerimisest keeldutakse 
ainult siis, kui see jääb komisjoni volituste 
ulatusest ilmselgelt välja või on ebaõiglane, 
põhjendamatu või vastuolus ELi väärtustega.

2. Komisjon on parandanud korraldajatele 
antavat abi ja käivitanud selleks sõltumatu 
nõuandeteenistuse ning lubab nüüd algatuste 
osalist registreerimist, et keeldumiste määra 
vähendada.

3. Alates 2015. aastast on registreeritud enam kui 
85% kavandatud algatustest!MÜÜT 03

Euroopa kodanikualgatus on 
vaid komisjoni tühi lubadus

 TEGELIKKUS

1. Komisjoni jaoks on Euroopa kodanikualgatus põhivahend, 
mille abil kodanikke ELi poliitikakujundamisse kaasata.

2. Kui algatus on edukas, siis komisjon:
 kohtub korraldajatega;
 korraldab Euroopa Parlamendis põhiliste huvirühmadega avaliku arutelu,
 esitab ametliku vastuse.

3. Uus määrus teeb vahendi kasutamise lihtsamaks ja parandab 
järelmeetmeid, et jätta rohkem aega sisukateks aruteludeks ja 
teadlikkuse suurendamiseks.



MÜÜT 04

Lõpuleviidud algatuste 
tulemused on valmistanud 
pettumuse

 TEGELIKKUS

Algatuse „Right to Water“ tulemusel
1. tegi komisjon ettepaneku vaadata läbi 

joogiveedirektiiv, et parandada üldist 
juurdepääsu veele ja vee kättesaadavust 
haavatavate ja tõrjutud rühmade jaoks;

2. toetab komisjon veele ja kanalisatsioonile 
üldise juurdepääsu tagamist kui ühte 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 2030. 
aasta kestliku arengu kava eesmärki;

3. lisati Euroopa sotsiaalõiguste sambasse eraldi 
sättena õiguse omada juurdepääsu veele.

Algatuse „Lõpp loomkatsetele“ tulemusel
1. tunnistas komisjon vajadust teha loomkatsete 

asendamise, vähendamise ja täiustamise 
valdkonnas kiiremaid edusamme;

2. võttis komisjon kohustuse suurendada 
alternatiivsete meetodite arendamise ja 
heakskiitmise toetamist;

3. korraldas komisjon konverentsi, kus arutati 
seda, kuidas kasutada teaduslikult toimivate 
loomkatsevabade meetodite väljatöötamiseks 
tipptasemel teadusuuringuid.

Algatuse „Keelustada glüfosaat“ tulemusel
1. tegi komisjon ettepaneku võtta vastu määrus 

toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise 
läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta. Euroopa 
Parlament ja nõukogu võtsid määruse vastu 
2019. aasta juunis. 

2. See jõustub 2021. aasta kevadel;
3. võeti uusi meetmeid, et suurendada 

läbipaistvust pestitsiidide kasutamise 
lubamisel, piiramisel ja keelamisel, pöörates 
suuremat tähelepanu säästva kasutamise 
direktiivile.

MÜÜT 05

Euroopa kodanikualgatus 
on ülikeeruline ja seda 
on raske korraldada

 TEGELIKKUS

1.  Huvirühmadelt saadud tagasiside põhjal 
on komisjon astunud konkreetseid 
samme, et muuta algatuse korraldamine 
kasutajasõbralikumaks.

2. Komisjon tegi ka ettepaneku võtta vastu 
uued eeskirjad, mille Euroopa Parlament ja 
nõukogu ka heaks kiitsid ning mida hakatakse 
kohaldama alates 2020. aastast. Tänu uutele 
eeskirjadele on algatuste koostamine, 
registreerimine, korraldamine ja toetamine 
lihtsam.

3. Muu hulgas täiustatakse registreerimisprotsessi 
ja korraldajatele osutatavaid tugiteenuseid.

4. Peale selle vähendatakse isikuandmeid, mida 
on vaja algatuse toetamiseks esitada.

5. Komisjon on täiustanud veebipõhise 
toetusavalduste kogumise tarkvara ning seda 
on nüüd mobiilseadmetes lihtsam kasutada. 
See aitab inimestel algatustes osaleda. Uute 
eeskirjade kohaselt lubatakse algatusi toetada 
ka e-identimise vahendusel.

MÜÜT 06

Euroopa kodanikualgatusest 
ei tea mitte keegi niikuinii 
mitte midagi

 TEGELIKKUS

1. Viimase viie aasta jooksul kogutud rohkem 
kui üheksa miljonit allkirja on juba iseenesest 
märkimisväärne saavutus.

2. Teadlikkust suurendatakse ka käimasoleva 
teabekampaaniaga, mille raames korraldatakse 
nii üleeuroopalisi kui ka liikmesriikide üritusi. 
Lisateave: europa.eu/citizens-initiative

3. Kõik saavad algatuse edule kaasa aidata! Selleks 
tuleb vaid aktiivselt teavet levitada!

#EUTake
        TheInitiative
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E U R O O P A  L I I T

Lisateavet Euroopa kodanikualgatuse kohta (sh toetusavalduste 
kogumise etapis olevate algatuste loetelu) leiate siit:  
europa.eu/citizens-initiative   
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