
ALOITE ON 
SINULLA 

EUROOPAN UNIONI

Eurooppalainen 
kansalaisaloite 
Vaikuta EU-politiikkaan

Kansalaisaloite vaihe 
vaiheelta 

 Perustetaan järjestäjäryhmä, joka valmistelee 
aloitteen.

 Euroopan komissio rekisteröi aloitteen ja 
käännättää sen maksutta EU:n kaikille virallisille 
kielille. Jos aloite ei kuulu (kaikilta osin) 
komission toimivaltaan, järjestäjät voivat korjata 
ehdotustaan tai aloite voidaan rekisteröidä 
osittain. 

 Aloite julkaistaan komission 
kansalaisaloitesivustolla.

 Aloitteelle kerätään tuenilmauksia 
paperilomakkeilla ja/tai verkossa.

  Kansalliset viranomaiset tarkistavat 
tuenilmaukset.

 Aloite toimitetaan komissiolle.

  Aloitteen järjestäjät tapaavat komission 
edustajia.

 Euroopan parlamentissa järjestetään julkinen 
kuulemistilaisuus ja tehdään poliittisen tuen 
arviointi.

 Komissio antaa virallisen vastauksensa.

 Komissio ryhtyy tarvittaessa toimiin aloitteen 
perusteella.

Eurooppalainen  
kansalaisaloite  
pähkinänkuoressa 
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla sinäkin 
voit vaikuttaa suoraan EU:n demokratiaproses-
siin ja EU-politiikkaan, jonka vaikutukset näkyvät 
jokaisen elämässä. 

Eri EU-maiden kansalaiset voivat nyt ensi kertaa 
ajaa yhteisiä asioita yhdessä ja esittää konk-
reettisia muutoksia lainsäädäntöön. Jos olet 
EU-kansalainen, voit perustaa kansalaistoimi-
kunnan ja tehdä oman kansalaisaloitteen tai 
allekirjoittaa muiden tekemiä aloitteita. 

Kansalaisaloitteen tekemiseen vaaditaan vähin-
tään seitsemän EU-kansalaista, joilla on ikänsä 
puolesta oikeus äänestää Euroopan parlamentin 
vaaleissa. Mukana on oltava ainakin seitsemän 
EU-maan asukkaita. Kun aloitteelle on saatu 
vähintään miljoona allekirjoitusta, komissio 
ratkaisee, mihin toimiin sen johdosta ryhdytään.  

Kansalaisaloite voi koskea mitä tahansa alaa, 
joka kuuluu komission toimivaltaan. Tällai-
sia aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, 
kuluttajansuoja, maatalous, kalatalous, energia, 
liikenne ja kauppa.

Lisätietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 
ja yksittäisistä aloitteista, joille kerätään allekirjoituksia:  

europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Vaikuta asioihin, 
joita pidät tärkeinä
Oletko keksinyt keinon, jolla jokin yhteiskun-
taan tai ympäristöön liittyvä ongelma voitaisiin 
ratkaista EU:ssa, mutta et pysty ajamaan asiaasi 
yksin? Eurooppalainen kansalaisaloite on juuri 
sinua varten. Voit joko tukea muiden tekemiä 
aloitteita tai tehdä oman aloite-ehdotuksen. 

Näin voit vaikuttaa EU:n politiikkaan ja ajaa 
itsellesi tärkeitä asioita. Kansalaisaloitteen avulla 
saat äänesi kuuluviin ja voit panna alulle EU-ta-
son säädöshankkeita. 

Verkostoidu ja herätä 
keskustelua
Eurooppalaiset jakavat yhteisen arvomaail-
man, ja samat asiat voivat olla lähellä ihmisten 
sydäntä kotimaasta riippumatta. Eurooppalai-
nen kansalaisaloite antaa eri maiden asukkaille 
mahdollisuuden ajaa yhteistä asiaa, herättää 
keskustelua ja saada aikaan muutoksia. 

Kansalaisaloite yhdistää ihmisiä yli rajojen. Se 
on Euroopan unionin tärkeimpiä osallistuvan 
demokratian välineitä.

Puhu suoraan päättäjille
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla kan-
salaiset eri puolilta EU:ta voivat yhdessä nostaa 
ongelmia päättäjien tietoon. 

Ajatustenvaihtokin on tärkeää, mutta kansalaisa-
loitteella pyritään viime kädessä vaikuttamaan 
politiikkaan ja saamaan aikaan todellisia muu-
toksia. Kun aloitteelle on kerätty miljoona 
allekirjoitusta, sen järjestäjät tapaavat komission 
edustajia ja osallistuvat julkiseen kuulemistilai-
suuteen Euroopan parlamentissa. Näin he voivat 
esittää asiansa suoraan päättäjille ja keskustella 
parlamentin jäsenten ja muiden toimijoiden 
kanssa.

Kansalaisaloitehankkeissa samanhenkiset 
ihmiset voivat verkostoitua alueellisella, valta-
kunnallisella ja EU:n tasolla. He voivat nostaa 
tärkeitä asioita ihmisten tietoisuuteen ja jul-
kiseen keskusteluun mediassa ja poliittisilla 
foorumeilla, vaikka aloitteen pohjalta ei annet-
taisikaan EU-lainsäädäntöä. 
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