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Algatuse  koostamine

Julge otsus esitada Euroopa kodanikualgatus võib avada ukse tervele reale eduela-
mustele. Kampaania jooksul olete tunnistajaks oma kordaminekutele nii allkirjade 
kogumisel kui ka jälgides, kuidas teie idee kaaskodanike hulgas kandepinda kogub. 
Kõik see saab võimalikuks tänu teie enda otsusele. Vaadake, mida on varasemad 
korraldajad öelnud oma teekonna kohta koos Euroopa kodanikualgatusega:

Euroopa kodanikualgatuse korraldamisega oleme saanud kuulda kõikjalt EList pärit 
inimeste mõtteid ja pidanud suurepäraseid arutelusid kodanikega, kellega me oma 

igapäevatöös ei oleks kunagi kokku puutunud. Kõige südantsoojendavam on olnud kuulda 
tänuavaldusi ja julgustavaid sõnu poolehoidjatelt kogu Euroopas. See on meid kannustanud 
ja aidanud meeles pidada, miks on oma hääle kuuldavaks tegemine nii oluline, isegi kui 
see on mõnikord raske.“

Kodanikuühiskonna algatus massilise biomeetrilise jälgimise 
keelustamiseks („Reclaim Your Face“), korraldajad

Euroopa kodanikualgatuse korraldamine avab nii palju uksi! Saate 
esitada oma nõudmised ja panustada sellele, et midagi tõepoolest 

muutuks. Näiteks kasutati meie ideid hiljuti Euroopa Parlamendi resolutsiooni 
„Eluase kõigile“ koostamisel. Miljoni allkirja kogumine on küll oluline, kuid veel tähtsam 
on keskenduda teemale ja sisule. Esitage oma nõudmised ja liikuge edasi, isegi kui te 
miljonit allkirja kokku ei saa! Olulised asjad juhtuvad hiljem. Meie oleme näiteks alustanud 
jätkuprojektiga housing4europe.org. Oleme kohtunud paljude inimestega, kes soovivad meiega 
liituda.“ 

Algatuse „Eluase kõigile“ korraldajad

Meie algatus oli suurel määral kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide ja meetmetega 
ning ÜRO kestliku arengu tegevuskavaga 2030. Alates von der Leyeni komisjoni ametisse 

asumisest on mullakaitse küsimusi niisiis ELi tasandil rohkem käsitletud ja arutatud. Mind on kutsutud 
oma ideid tutvustama Euroopa Parlamendi koosolekutele. Pärast seda, kui Euroopa Parlament võttis 
vastu mullakaitset käsitleva resolutsiooni, tutvustas komisjon ka uut mullastrateegiat. Täpselt seda me 
oma algatusega taotlesimegi, ehkki teoks sai see lõpuks kolm aastat hiljem.“ 

Mullakaitsealgatuse „People4Soil“ korraldajad
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kehtima esimene Euroopa 
kodanikualgatuse määrus

Mitu Euroopa kodanikualgatust on saanud 
kokku vajaliku arvu toetusavaldusi selleks, 
et Euroopa Komisjon meetmeid võtaks. 
Mõne kodanikualgatuse tulemusel on 
vastu võetud uusi õigusakte, teised on 
aga andnud muid olulisi tulemusi. 

Algatuse esitamiseks 
Euroopa Komisjonile 
on vaja koguda 
vähemalt miljon 
allkirja, mille 
hulgas peab olema teatav 
miinimumarv allkirju vähemalt 
seitsmest ELi liikmesriigist.

Peamised   faktid Euroopa kodanikualgatuse kohta

Korraldajad saavad tasuta 
kasutada komisjoni hallatavat 

keskset veebipõhist 
toetusavalduste kogumise 

süsteemi, mis võimaldab veebis 
allkirju koguda täielikult kooskõlas 
andmekaitsealaste õigusaktidega.



© Euroopa Liit, 2021 Reprodutseerimine on lubatud tingimusel, et viidatakse 
allikale. Euroopa Komisjoni dokumentide reprodutseerimine on reguleeritud 
komisjoni otsusega 2011/833/EL (ELT L 330, 14.12.2011, lk 39).

ISBN: 978-92-76-43627-0 – DOI: 10.2792/47171

Euroopa kodanikualgatus
Teie võimalus kujundada Euroopa poliitikat

NÄIDAKE
ÜLES INITSIATIIVI

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E U R O O PA  L I I T

Osalusdemokraatia  ELis – lühiülevaade 

ELi kodanikuna on teil õigus osaleda ELi otsustusprotsessis. Siin on esitatud ülevaade mitme-
sugustest eri võimalustest, kuidas oma hääl kuuldavaks teha, ELi poliitikas osaleda ja seda 
kujundada.

1. Hääletamine või kandideerimine Euroopa Parlamendi valimistel. Hääletage kandidaadi poolt, 
kelle poliitiline tegevus vastab kõige paremini teie ettekujutusele ELi eesmärkidest. Valitud parlamendiliikme 
kogu ametiaja jooksul hoidke temaga ühendust, et ta saaks esindada just teie huve. Valimisõigus on ka teises 
ELi riigis elavatel ELi kodanikel. Samuti on neil õigus valimistel kandideerida. Lugege lähemalt.

2. Euroopa kodanikualgatus – nagu eespool kirjeldatud, võimaldab Euroopa kodanikualgatus 
teha ettepaneku meetmete võtmiseks teile olulises küsimuses ning koguda toetust kogu ELis. Kui 
teie algatus kogub vähemalt miljon allkirja, kutsutakse teid kohtumisele Euroopa Komisjoniga ning 
kuulatakse ära Euroopa Parlamendis. Seejärel süveneb komisjon teie algatuse sisusse ja koostab 
ametliku vastuse, milles kirjeldatakse võimalikke edasisi samme, või kui neid ei järgne, siis selgita-
takse, miks. Kui komisjon kaalub õigusakti ettepaneku esitamist, kohaldatakse subsidiaarsuse, 
proportsionaalsuse ja parema õigusloome põhimõtteid. Enamikul juhtudel peavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu ettepaneku vastu võtma, et sellest saaks osa ELi õigusest.

 
3. Euroopa tuleviku konverentsil (2021–2022) on kodanikel võimalus osaleda 

üleeuroopalises arutelus, korraldada alt üles suunatud üritusi ja esitada ettepanekuid, 
mida nad peavad ELi tuleviku jaoks oluliseks. Konverentsi jaoks on loodud mitmekeelne 
platvorm, mis võimaldab pidada tõeliselt üleeuroopalist arutelu ja mis koondab kõiki kon-
verentsiga seotud ettepanekuid. ELi institutsioonid on lubanud konverentsi tulemusi oma 
edasises tegevuses võimalikult palju arvesse võtta.

4. Portaalis „Avaldage arvamust!“ saavad kõik ELi kodanikud ja sidusrühmad (avaliku sektori 
asutused, valitsusvälised organisatsioonid, uurimisasutused, teadlased, ettevõtjad jne) anda tagasisidet 
ja kaasa rääkida ELi algatuste kujundamisel. Jagage oma seisukohti ja arvamusi tulevaste ELi õigusaktide ja 
algatuste kohta, vastates avalike konsultatsioonide küsimustikele või kommenteerides õigusaktide eelnõusid. 
Komisjon analüüsib saadud tagasisidet ja vastuseid ning teeb nende kohta kokkuvõtte. Mõnede algatuste kohta 
koostatakse avalikud aruanded. Neist näete, kuidas on teie tagasiside algatuse lõplikku kuju mõjutanud. Lisateave.

5. Portaal „Avaldage arvamust: lihtsustage!“ võimaldab teil jagada oma mõtteid selle kohta, kuidas 
lihtsustada kehtivaid ELi õigusakte. Teie ettepanekuid arutatakse tulevikukindluse platvormi eksperdirühmas. 
Tutvuge platvormi tööprogrammi teemade loeteluga ja jagage oma ideid selle kohta, kuidas suurendada nendes 
valdkondades digiteerimise potentsiaali, lihtsustada märgistamise, lubade andmise ja aruandlusega seotud menet-
lusi ja kohustusi või vältida topeldamist ja ebakindlust. Samuti võite välja pakkuda uusi teemasid.

6. Esitage Euroopa Parlamendile petitsioon selle kohta, kuidas kehtivaid Euroopa õigusakte rakendatakse 
ja kuidas need mõjutavad teie elu. Petitsioon peab olema seotud ELis juba toimuva tegevusega – sellega ei saa teha 
ettepanekut võtta vastu uusi ELi õigusakte. Petitsiooni esitamiseks piisab ühest esitajast. Euroopa Parlamendi petit-
sioonikomisjoni eesmärk on vastata kõikidele petitsioonidele ja võimaluse korral kohtuväliselt lahendada petitsiooni 
esitajate õigustatud mureküsimused, mis on seotud ELi tegevusvaldkondadega. Uurige, kuidas see käib.
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