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MYYTTEJÄ JA FAKTOJA 
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla 
sinäkin voit osallistua suoraan demokratian 
toteuttamiseen ja EU:n politiikkaan, jonka 
vaikutukset näkyvät jokaisen elämässä.

MYYTTEJÄ 01

Kansalaisaloitteesta 
ei ole mitään hyötyä, 
jos komissio ei tee 
sen perusteella 
lakiesitystä.

 FAKTOJA

1. Vaikka aloite ei johtaisi 
lain säätämiseen tai 
lakimuutoksiin, se voi silti 
nostaa esiin tärkeitä ongelmia 
ja herättää keskustelua.

2. Se voi myös auttaa samaa 
asiaa ajavia verkostoitumaan 
alueellisella, valtakunnallisella 
ja EU:n tasolla.

3. Sen avulla voi tuoda ongelmia 
päättäjien tietoon.

MYYTTEJÄ 02

Suurta osaa kansalaisaloite- 
ehdotuksista ei hyväksytä 
rekisteröitäviksi.

 FAKTOJA

1. Komissio voi kieltäytyä rekisteröimästä 
kansalaisaloitteen kahdesta syystä: jos sen 
aihe ei kuulu komission toimivaltaan tai jos 
aloite on oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton 
tai EU:n arvojen vastainen.

2. Komissio tarjoaa aloitteiden järjestäjille 
entistä enemmän apua ja on perustanut 
riippumattoman neuvontapalvelun.  Nyt 
sallitaan myös aloitteiden osittainen 
rekisteröinti, mikä vähentää hylkäyksiä.

3. Vuonna 2015 tai sen jälkeen tehdyistä 
aloitteista on rekisteröity yli 85 %!MYYTTEJÄ 03

Komissio arvostaa kansalaisaloitteita 
vain näennäisesti juhlapuheissa.

 FAKTOJA

1. Komissio pitää eurooppalaista kansalaisaloitetta yhtenä tärkeimmistä 
välineistä, joilla kansalaiset voivat vaikuttaa EU:n päätöksentekoon.

2. Kun aloitteelle on saatu yli miljoona allekirjoitusta, komissio
 keskustelee aloitteen järjestäjien kanssa
 järjestää Euroopan parlamentissa julkisen kuulemistilaisuuden, 

johon kutsutaan keskeisten sidosryhmien edustajia
 käsittelee aloitteen ja antaa siihen virallisen vastauksen.

3. Uuden asetuksen tultua voimaan aloitteiden tekeminen ja jatkotoimet 
helpottuvat ja kampanjoinnille ja keskustelulle jää enemmän aikaa.
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Lisätietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja 
yksittäisistä aloitteista, joille kerätään allekirjoituksia:   
europa.eu/citizens-initiative   
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MYYTTEJÄ 04

Tähänastisten kansalaisaloit-
teiden tulokset ovat olleet 
melkoinen pettymys.

 FAKTOJA

”Vesi on perusoikeus” -aloitteen perusteella
1. komissio ehdotti juomavesidirektiivin 

tarkistusta, jolla parannetaan veden 
saatavuutta ja varmistetaan heikko-osaisten 
ja syrjäytyneiden vedensaanti

2. komissio ajoi yleisen vedensaanti- ja 
sanitaatio-oikeuden säilyttämistä yhtenä YK:n 
Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen 
tavoitteista

3. vedensaantioikeus kirjattiin Euroopan 
sosiaalisten oikeuksien pilari 
-periaateohjelmaan.

 
”Stop Vivisection” -aloitteen perusteella komissio
1.  totesi, että eläinkokeiden korvaamista, 

vähentämistä ja menetelmien parantamista 
on syytä nopeuttaa

2. sitoutui tukemaan vahvemmin 
vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä ja 
validointia

3. järjesti konferenssin uuden teknologian 
hyödyntämisestä kehitettäessä tieteellisesti 
päteviä tutkimusmenetelmiä, joissa ei käytetä 
koe-eläimiä.

”Kielletään glyfosaatti” -aloitteen perusteella
1. komissio teki elintarvikeketjuun liittyvän EU:n 

riskinarvioinnin avoimuutta ja kestävyyttä 
koskevan asetusehdotuksen, jonka Euroopan 
parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 
kesäkuussa 2019, ja johon perustuva asetus 
tulee voimaan keväällä 2021.

2. lisättiin torjunta-aineiden lupa-, 
käyttörajoitus- ja kieltomenettelyjen 
avoimuutta torjunta-aineiden kestävää 
käyttöä koskevan direktiivin mukaisesti.

MYYTTEJÄ 05

Eurooppalainen kansalaisaloite 
on välineenä monimutkainen 
ja hankala käyttää.

 FAKTOJA

1. Palautteen perusteella komissio on ryhtynyt 
toimiin, joilla helpotetaan aloitteiden tekemistä 
ja allekirjoittamista.

2. Se on ehdottanut kansalaisaloitteille uusia 
sääntöjä, jotka Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat jo hyväksyneet ja joita aletaan 
soveltaa vuonna 2020.

3. Uudet säännöt tehostavat aloitteiden 
rekisteröintiä ja parantavat järjestäjille 
annettavaa tukea.

4. Lisäksi aloitteen kannattajia koskevat 
tietovaatimukset kevenevät.

5. Komission tarjoamaa online-keruuohjelmistoa 
voi nyt käyttää myös mobiililaitteilla, mikä 
helpottaa aloitteiden allekirjoittamista. Uudet 
säännöt sallivat myös sähköisen henkilökortin 
käytön.

MYYTTEJÄ 06

Kukaan ei ole kuullutkaan 
eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta.

 FAKTOJA

1. Eurooppalaisille kansalaisaloitteille on kerätty 
viidessä vuodessa yhteensä yli 9 miljoonaa 
allekirjoitusta, mikä on aikamoinen saavutus.

2. Välinettä tehdään tunnetuksi 
tiedotuskampanjalla, johon kuuluu sekä EU:n 
että EU-maiden toimia. Lisätietoja kampanjasta: 
europa.eu/citizens-initiative

3. Levitä sinäkin tietoa kansalaisaloitteista!
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