
Euroopa 
kodanikualgatus 
Teie võimalus kujundada 
Euroopa poliitikat

FAKTE JA ARVE   
EESTI  

Euroopa kodanikualgatus on 
võimalus vahetult osaleda Euroopa 
demokraatlikus otsustusprotsessis. 
See annab inimestele suurema 
sõnaõiguse oma elu mõjutava 
ELi poliitika kujundamises. 

NÄIDAKE ÜLES 
INITSIATIIVI! 

EUROOPA 
KODANIKUALGATUS JA EESTI

Selleks, et Euroopa kodanikualgatus oleks edukas, 
peavad korraldajad koguma 12 kuu jooksul  

1 miljon toetusavaldust vähemalt 7 liikmesriigist. 
Eestis on künniseks 4500 toetusavaldust ehk 

sama palju kui Küprosel, Luksemburgis ja Maltal. 

KUI ASI ON 
TEIE JAOKS 
OLULINE, SIIS 
TEGUTSEGE!

LOOGE 
VÕRGUSTIKKE 
JA SOODUSTAGE 
VÄITLUSI

RÄÄKIGE 
OTSE  
POLIITIKAKU-
JUNDAJATEGA

registreeritud 
algatust

Neli edukat 
algatust

Alates 2012. aastast on 
mõnd algatust toetanud 

üle 9 miljoni ELi kodaniku

#EUTakeTheInitiative

ELi künnis (1 miljon)

Eesti künnis (4500)

ET ESITADA EUROOPA KOMISJONILE 
EDUKAS TAOTLUS, ON VAJA

SENINE TEGEVUS

EDUKATELE ALGATUSTELE 
ANTUD ALLKIRJAD:

4 9M

Allkirjade künnis 
tuleb saavutada 
seitsmes riigis

 7
1M

START FINISH

Vähemalt 
1 miljonit 

toetusallkirja

Komiteed, kuhu kuulub 
seitse kodanikku 

seitsmest liikmesriigist

Keelustada  
glüfosaat ning  
kaitsta inimesi  
ja keskkonda  

toksiliste  
pestitsiidide eest

1 070 65
0 (588*)

Right2
Water

1 659 543
516

Üks 
meist

1 721 626
2 417

Lõpp 
loomkatsetele

1 173 130
2 502

Lisateavet Euroopa kodanikualgatuse kohta (sh toetusavalduste kogumise etapis  
olevate algatuste loetelu) leiate siit: europa.eu/citizens-initiative
Foorum on koht, kus vahetada mõtteid uute algatuste üle ja suhelda teiste inimestega: europa.eu/collab-eci
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E U R O O P A  L I I T

*Tõendid laekusid pärast seda, kui algatus oli komisjonile 
esitatud. Arv ei sisaldu allakirjutanute koguarvus.

Euroopa kodanikualgatuse kaudu 
on oma arvamust avaldanud juba 
9 miljonit eurooplast kõigist 28 
liikmesriigist. Kui kodanikud 
kasutaksid aktiivsemalt seda 
võimalust osaleda ELi tasandi 
demokraatlikes protsessides, 
saaksime ära teha veelgi rohkem. 
Kokkulepe [selle töövahendi 
uuendamise üle] on suur samm 
edasi, sest me lihtsustame kehtivaid 
eeskirju, et Euroopa kodanikud 
saaksid kergemini oma seisukohti 
esitada. Euroopa kodanikud saavad oma 
käsutusse lihtsalt juurdepääsetava ja 
kasutajasõbraliku töövahendi, et pöörduda 
otse ELi institutsioonide poole ja paluda neil 
tegeleda inimestele oluliste teemadega.

FRANS TIMMERMANS
Euroopa Komisjoni esimene asepresident  
(12. detsembri 2018 pressiteade)
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