
Voit ajaa itsellesi 
tärkeitä asioita ja nostaa 

ne EU:n asialistalle.

Voit osallistua kuten 
itsellesi sopii: tee oma 

kansalaisaloite tai markkinoi ja 
allekirjoita muiden aloitteita.

Saat tukea EU:n 
kansalaisaloitefoorumista, ja 

pääset osaksi verkostoa.

Eurooppalainen 
kansalaisaloite:

keino ajaa asioita EU:n tasolla

Miksi kannattaa käyttää  
kansalaisaloitetta?

E U R O O P A N  
U N I O N I
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Aloite  on sinulla!

Kansalaisaloitteen ajaminen voi olla monin tavoin palkitsevaa. Prosessissa on monta välie-
tappia: voit seurata, miten allekirjoitusten keruu etenee ja miten ideasi saa julkisuutta ja 
leviää yhä laajemmalle. Mutta ensin pitää tarttua toimeen ja tehdä aloite. Näin kansalai-
saloitteiden järjestäjät kertovat kokemuksistaan:

  Kun teimme eurooppalaisen kansalaisaloitteen, pääsimme kuulemaan ihmisten 
mielipiteitä eri puolilta Eurooppaa ja käymään tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Tavallisessa 
työssämme tämä ei olisi mahdollista. Parasta oli saada kiitosta ja kannustusta kannattajilta eri 
maista. Positiivinen palaute oli muistutus siitä, miksi on niin tärkeää olla aktiivinen ja nostaa 
ongelmia esiin – vaikka se joskus olisi vaikeaa ja työlästäkin.” 

 Reclaim your face -kansalaisaloitteen järjestäjät, jotka ajavat biometristen 
tietojen avulla tapahtuvan joukkovalvonnan kieltämistä

  Eurooppalainen kansalaisaloite avaa ovia! Se on hyvä keino tuoda 
esiin omia näkökantoja ja saada aikaan muutoksia. Euroopan parlamentti 
otti vaatimuksemme huomioon tuoreessa asunnottomuutta käsittelevässä 
päätöslauselmassaan. Miljoona allekirjoitusta on hyvä tavoite, mutta pääpaino 
kannattaa pitää aloitteen asiasisällössä. Levittäkää tietoa asiastanne, ja jatkakaa 
työtä, vaikka ette saisikaan miljoonaa kannattajaa. Asia voi edetä myöhemminkin, 
kuten huomasimme jatkohankkeessamme (housing4europe.org). Kohtasimme paljon 
hengenheimolaisia.” 

Housing for All -kansalaisaloitteen järjestäjät

  Oma kansalaisaloitteemme vastasi hyvin EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja YK:n Agenda 
2030 -toimintaohjelman tavoitteita. Maaperän suojeluun liittyviä kysymyksiä on käsitelty paljon EU:n tasolla 
von der Leyenin komission aikana. Minut kutsuttiin esittelemään vaatimuksiamme Euroopan parlamentin 
kokouksiin. Parlamentti antoi sittemmin päätöslauselman maaperän suojelusta, ja sen jälkeen Euroopan 
komissio esitteli uuden maaperästrategian. Juuri tätä vaadimme aloitteessamme. Tavoite toteutui – tosin 
vasta kolme vuotta myöhemmin.” 

People4Soil-kansalaisaloitteen järjestäjä



Eurooppalainen kansalaisaloite 
sisältyi uutuutena Lissabonin 
sopimukseen, joka tuli 
voimaan 1.12.2009.

Menettely käynnistyi 
1.4.2012, jolloin alettiin 

soveltaa ensimmäistä 
kansalaisaloitteesta 

annettua asetusta.

Useat kansalaisaloitteet ovat jo saaneet 
vaaditun määrän allekirjoituksia 
ja edenneet komission käsittelyyn. 
Joidenkin pohjalta on annettu uutta 
lainsäädäntöä, toiset taas ovat 
tuottaneet tuloksia muulla tavoin.  

Jotta aloite pääsee 
Euroopan komission 
käsittelyyn, sille on 
kerättävä miljoona 
allekirjoitusta 
koko EU:ssa ja tietyn 
vähimmäismäärän pitää ylittyä 
vähintään 7 EU-maassa.

Perustietoa     eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta

Allekirjoituksia voi kerätä verkossa 
maksutta komission keskitetyllä 
keruujärjestelmällä, joka täyttää 

kaikki tietosuojalainsäädännön 
vaatimukset.
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Eurooppalainen kansalaisaloite
Vaikuta EU-politiikkaan

ALOITE ON 
SINULLA

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

E U R O O P A N 
U N I O N I

Kansalaisen    vaikutuskanavat EU:n tasolla 

EU-kansalaisilla on oikeus osallistua EU:n päätöksentekoprosessiin. Seuraavassa esitellään 
lyhyesti keinoja, joilla voit tuoda mielipiteitäsi esiin ja vaikuttaa EU:n politiikkaan.

1. Euroopan parlamentin vaalit – äänestä tai asetu itse ehdokkaaksi – Äänestä ehdokasta, jonka 
poliittiset linjaukset vastaavat sitä, mitä sinä odotat EU:lta. Seuraa parlamentin jäseniä koko vaalikauden ajan 
ja anna palautetta, jotta he voivat ajaa etujasi. Jos olet EU-kansalainen ja asut toisessa EU-maassa, sinulla on 
sielläkin oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi. Lisätietoa

2. Eurooppalainen kansalaisaloite – Kuten tässä esitteessä kerrotaan, kansalaisaloitteen avulla 
voit pyytää Euroopan komissiota toimimaan itsellesi tärkeässä asiassa ja hankkia pyynnöllesi kannattajia 
eri puolilta EU:ta. Kun miljoona allekirjoitusta on koossa, pääset keskustelemaan asiastasi komission 
kanssa ja osallistumaan kuulemistilaisuuteen Euroopan parlamentissa. Tämän jälkeen komissio käsit-
telee aloitteen ja antaa virallisen vastauksen, jossa esitetään mahdolliset jatkotoimet tai perustellaan, 
miksi toimiin ei ryhdytä. Jos komissio tekee lakiesityksen, siihen sovelletaan toissijaisuus-, suhteel-
lisuus- ja ”paremman sääntelyn” periaatteita. Useimmissa tapauksissa esitykselle tarvitaan vielä 
Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston hyväksyntä, ennen kuin laki tulee voimaan. 

3. Euroopan tulevaisuuskonferenssi (2021/2022) on laaja kansalaisten kuulemis-
menettely EU:n tulevasta suunnasta. Sen puitteissa ihmiset eri puolilta Eurooppaa voivat 
vaihtaa mielipiteitä keskenään, järjestää omia tapahtumia ja tehdä ehdotuksia aiheista, joita 
he pitävät tärkeinä EU:n tulevaisuuden kannalta. Konferenssin monikielisessä foorumissa 
käydään Euroopan laajuista keskustelua ja kerätään aihe-ehdotuksia. EU:n toimielimet ovat 
sitoutuneet mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan jatkotoimia konferenssin tulosten 
perusteella.

4. Kerro mielipiteesi -portaalin kautta kansalaiset ja eri ryhmät, kuten viranomaiset, 
kansalaisjärjestöt, tutkijat, korkeakoulut ja yritykset, voivat antaa palautetta EU:n toimista ja 
lähettää ehdotuksia EU-säädösten laatijoille. Voit kertoa mielipiteesi valmisteilla olevista säädöksistä 
ja aloitteista vastaamalla kuulemiskyselyihin tai kommentoimalla säädösluonnoksia. Komissio analysoi 
saamansa palautteen ja ehdotukset ja voi julkaista niistä yhteenvetoraportteja. Niiden avulla voit seurata, 
miten yleisön palaute on vaikuttanut aloitteiden sisältöön. Lisätietoa

5. Kerro mielipiteesi -portaalissa voit myös osallistua ”selkeyttämistalkoisiin” eli ehdottaa, miten 
nykyistä EU-lainsäädäntöä voisi yksinkertaistaa. Ehdotukset menevät Fit for Future -foorumin asiantuntijoiden 
käsiteltäviksi. Foorumi keskittyy komission työohjelmassa oleviin aiheisiin. Jos mielessäsi on niiden sääntelyyn liit-
tyviä ideoita, tartu toimeen! Voit ehdottaa esimerkiksi sitä, miten voitaisiin hyödyntää digitaalitekniikkaa, keventää 
tuotemerkintä-, lupa- tai raportointimenettelyjä tai välttää päällekkäisyyksiä. Voit myös esittää uusia aloja, joilla 
sääntelyä pitäisi yksinkertaistaa.

6. Esitä Euroopan parlamentille vetoomus asiasta, joka liittyy EU-lainsäädännön soveltamiseen ja vaikuttaa 
suoraan sinun elämääsi. Vetoomuksen pitää liittyä EU:n nykyiseen toimintaan, eikä siinä voi pyytää EU:lta uutta 
lainsäädäntöä. Vetoomuksen voi esittää yksittäinen henkilö. Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunta pyrkii vas-
taamaan kaikkiin vetoomuksiin ja mahdollisuuksien mukaan löytämään muun kuin oikeudellisen ratkaisun aiheena 
olevaan ongelmaan. Lisätietoa
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