
NÄIDAKE ÜLES 
INITSIATIIVI! 

E U R O O P A  L I I T

Euroopa 
kodanikualgatus 
Teie võimalus kujundada 
Euroopa poliitikat

Euroopa kodanikualgatuse 
peamised etapid 

 Algatuse ettevalmistamine ja korraldajate rühma 
moodustamine

 Komisjoni poolne algatuse registreerimine koos 
selle tasuta tõlkimisega kõigisse ELi ametlikesse 
keeltesse. Ettepanekute korral, mis jäävad 
(osaliselt) komisjoni volitustest väljapoole, on 
võimalik ka korraldajate poolne läbivaatamine  
ja osaline registreerimine 

 Avaldamine Euroopa kodanikualgatuse veebisaidil

 Toetusavalduste kogumine paberkandjal ja/või 
internetis

  Toetusavalduste kontrollimine pädevate riiklike 
asutuste poolt

 Kodanikualgatuse esitamine Euroopa Komisjonile

  Kohtumine komisjoni esindajatega

 Avalik kuulamine ja poliitilise toetuse hindamine 
Euroopa Parlamendis

 Euroopa Komisjoni ametlik vastus

 Komisjoni järelmeetmed seoses tehtud 
ettepanekutega

Euroopa 
kodanikualgatuse 
lühitutvustus 
Euroopa kodanikualgatus on võimalus vahetult 
osaleda Euroopa demokraatlikus protsessis. 
See annab teile teie elu mõjutava ELi poliitika 
kujundamises suurema sõnaõiguse. 

Euroopa kodanikualgatus on ainulaadne, sest 
see on esimene vahend, mis võimaldab mitme 
ELi riigi kodanikel oma jõud ühendada ja pak-
kuda ühise eesmärgi saavutamise nimel välja 
konkreetseid seadusemuudatusi. ELi koda-
nikuna võite liituda algatust ettevalmistava 
korraldajate rühmaga või toetada juba mõnda 
olemasolevat algatust. 

Algatust saavad käivitada 7 ELi kodanikku, 
kes elavad vähemalt 7 eri liikmesriigis ning 
on piisavalt vanad, et valimistel hääletada. 
Kui algatus kogub 1 miljon allkirja, otsustab 
komisjon, milliseid edasisi meetmeid võtta. 

Kodanikualgatus võib seotud olla mis tahes 
valdkonnaga, kus Euroopa Komisjon on pädev 
esitama seadusandlikku ettepanekut, nagu 
keskkond, tarbijakaitse, põllumajandus, kalan-
dus, energeetika, transport või kaubandus.

Lisateavet Euroopa kodanikualgatuse 
kohta (sh toetusavalduste kogumise etapis 

olevate algatuste loetelu) leiate siit:  
europa.eu/citizens-initiative
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Õigus tegutseda teile 
olulistes küsimustes
Võib-olla on teil aimu, kuidas lahendada Euroo-
pat ähvardavat sotsiaalset või keskkonnaalast 
probleemi, kuid tunnete, et ainuüksi teie häälest 
tegutsemiseks ei piisa? Just siin saab Euroopa 
kodanikualgatus aidata. Euroopa kodaniku-
algatus annab teile võimaluse võidelda teile 
südamelähedaste eesmärkide nimel ja esitada 
oma ettepanekud väga konkreetselt. 

Tänu sellele saate mõjutada Euroopa tegevus-
kava ja kutsuda teile olulistes küsimustes esile 
positiivseid muutusi. Euroopa kodanikualgatus 
annab teie häälele suurema kõlapinna ja või-
mestab teid ELi poliitikakujundamises aktiivselt 
kaasa rääkima. 

Võrgustike loomine ja 
arutelu toetamine
Euroopa kodanikena jagame me ühiseid väär-
tusi ning isegi eri riikides elades võivad meile 
südameasjaks olla samad probleemid. Euroopa 
kodanikualgatuse kaudu võite liituda teiste ini-
mestega mujalt EList, et tuua avalikkuse ette 
teile tähtis küsimus, edendada selleteemalist 
arutelu ning algatada reforme. 

Euroopa kodanikualgatus võimaldab eri riikide 
kodanikel vahetada mõtteid ja teha koostööd 
ning on seega üks peamisi vahendeid, millega 
Euroopa Liit toetab osalusdemokraatiat.

Otsedialoog  
poliitikakujundajatega
Euroopa kodanikualgatuse abil saavad ini-
mesed kõikjalt EList üheskoos otsusetegijate 
tähelepanu oma muredele juhtida. 

Kuigi mõttevahetus tuleb alati kasuks, on 
Euroopa kodanikualgatus veelgi konkreetsem. 
Selle lõppeesmärk on mõjutada poliitikaku-
jundamist ja olukorda muuta. Pärast 1 miljoni 
allkirja kogumist tutvustavad korraldajad oma 
ettepanekuid kõigepealt Euroopa Komisjonile 
ja seejärel avalikult Euroopa Parlamendile. Nii 
hoolitsevad nad selle eest, et nende sõnumit 
võetakse võimalikult laialdaselt kuulda ja seda 
hakatakse arutama nende esindajate ja muude 
huvirühmadega.

Algatust korraldades saab luua piirkondlikke, 
riiklikke ja ELi tasandi võrgustikke, kuhu kuu-
luvad sama probleemi pärast muret tundvad 
inimesed. See omakorda suurendab teadlik-
kust, elavdab arutelu (sh meedias) ja lisab 
teema kindlalt poliitilisse päevakorda isegi 
juhul, kui algatuse tulemusena ei võeta vastu 
ELi õigusakti. 
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