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Euroopa kodanikualgatus on võimalus vahetult osaleda Euroopa
demokraatlikus otsustusprotsessis. See annab teile suurema 
sõnaõiguse oma elu mõjutava ELi poliitika kujundamises.

1. MÜÜT

Kuna alati ei vii algatus 
õigusakti vastuvõtmiseni,  
pole seda mõtet korraldadagi:

 TEGELIKKUS

1. Isegi kui algatuse lõpptulemusena 
õigusakti vastu ei võeta, suurendab see 
siiski teadlikkust ja edendab arutelu.

2. See aitab luua võrgustikke piirkondlikul, 
riiklikul ja ELi tasandil.

3. See seab küsimused poliitikakujundajate 
huviorbiiti ning sellele võivad järgneda 
muud tähendusrikkad järelmeetmed.

TEABELEHT   
MÜÜDID JA TEGELIKKUS 

3. MÜÜT

Euroopa kodanikualgatus on 
vaid komisjoni tühi lubadus:

 TEGELIKKUS

1. Euroopa kodanikualgatus on üks põhilisi vahendeid, mille abil 
kodanikke ELi poliitikakujundamisse kaasata. Euroopa Komisjon 
suhtub kõikidesse edukatesse algatustesse tõsiselt ja selgitab 
arusaadavalt oma järelmeetmeid käsitlevate otsuste tagamaid. 

2. Selleks et algatus oleks edukas, komisjon:
 korraldab korraldajate ja vastutavate volinike vahel kohtumise;
 kaaskorraldab Euroopa Parlamendis põhiliste huvirühmadega avaliku arutelu,
 lepib kokku ametlikus vastuses ja avaldab selle.

3. 2020. aastal kehtima hakanud uute eeskirjade kohaselt on vahendit lihtsam kasutada. 
Samuti on rohkem aega järelmeetmeteks, sisukateks aruteludeks ja teadlikkuse 
suurendamiseks enne seda, kui komisjon oma vastuse vastu võtab.

võimalus kujundada  
Euroopa poliitikat

2. MÜÜT

Väga tihti keeldutakse  
algatuse registreerimisest:

 TEGELIKKUS

1. Alates 2015. aastast on registreeritud 
90% kavandatud algatustest! Ning 
alates jaanuarist 2020, mil hakkasid 
kehtima uued eeskirjad, ei ole 
ühtegi algatust tagasi lükatud1.

2. Algatuse registreerimisest keeldutakse 
ainult siis, kui see jääb komisjoni volituste 
ulatusest ilmselgelt välja või on ebaõiglane, 
põhjendamatu või vastuolus ELi väärtustega.

3. Komisjon on parandanud korraldajatele 
antavat abi ja käivitanud selleks sõltumatu 
nõuandeteenistuse ECI Forum ning lubab 
nüüd algatuste osalist registreerimist, 
et keeldumiste määra vähendada.
1 Seisuga: oktoober 2021

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_et


4. MÜÜT

Järelmeetmed on olnud pettumust 
valmistavad algatuste puhul, mis 
jõudsid vajaliku toetuseni:

 TEGELIKKUS

Pärast algatust „Lõpp puuriajastule!“ on 
komisjon võtnud kohustuse esitada 2023. aasta 
lõpuks seadusandlik ettepanek, et lõpetada 
järk-järgult ja seejärel keelata kõigi algatuses 
loetletud loomade puuris kasvatamine.

Algatuse „Minority Safe Pack“ järgselt 
komisjon 

 hindas, et alates 2013. aastast, mil algatus 
esitati, on võetud erinevaid meetmeid, 
mis käsitlevad algatuse raames tehtud 
ettepanekute erinevaid aspekte. Kuigi 
täiendavaid õigusakti ettepanekuid ei ole 
esitatud, pakub juba kehtivate õigusaktide ja 
poliitika täielik rakendamine suurepäraseid 
võimalusi, et toetada algatuse eesmärke.

Algatuse „Keelustada glüfosaat ning 
kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste 
pestitsiidide eest“ tulemused on järgmised.

1. Komisjon tegi ettepaneku võtta vastu määrus 
toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise 
läbipaistvuse ja kestlikkuse kohta. Euroopa 
Parlament ja nõukogu võtsid juunis 2019 
vastu asjaomase määruse. Uus õigusakt 
jõustus 2021. aasta märtsis.

2. Alates 2017. aastast on tehtud rohkem 
auditeid ja koostööd liikmesriikidega, et 
tagada pestitsiidide säästva kasutamise 
direktiivi järgimist.

3. Ühtlustatud risikinäitajad, mis kehtestati 
komisjoni direktiiviga 2019/782, kehtivad 
alates septembrist 2019. 

 
Algatuse „Lõpp loomkatsetele“ tulemusel 
võttis komisjon järgmisi meetmeid.

1. Komisjon tunnistas vajadust teha 
loomkatsete asendamise, vähendamise 
ja täiustamise valdkonnas kiiremaid 
edusamme.

2. Komisjon võttis kohustuse suurendada 
alternatiivsete meetodite arendamise ja 
heakskiitmise toetamist,

Algatuse „Right to Water“ tulemusel  
võttis komisjon järgmisi meetmeid:

1. Komisjon tegi ettepaneku vaadata läbi 
joogiveedirektiiv, et parandada üldist 
juurdepääsu veele ja vee kättesaadavust 
haavatavate ja tõrjutud rühmade jaoks. 
Muudetud direktiiv jõustus 12. jaanuaril 2021.

2. Komisjon toetas veele ja kanalisatsioonile 
üldise juurdepääsu tagamist kui ühte 
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 2030. 
aasta kestliku arengu kava eesmärki.

3. Euroopa sotsiaalõiguste sambasse lisati eraldi 
sättena õigus omada juurdepääsu veele.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


TEABELEHT
MÜÜDID JA  
TEGELIKKUS 

E U R O O P A  L I I T

Lisateavet Euroopa kodanikualgatuse kohta (sh toetusavalduste 
kogumise etapis olevate algatuste loetelu) leiate siit:
ec.europa.eu/citizens-initiative 
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5. MÜÜT

Euroopa kodanikualgatus 
on ülikeeruline ja seda 
on raske korraldada:

 TEGELIKKUS

1. Kasutajate tagasisidel põhinevad uued 
eeskirjad, mida kohaldatakse alates 2020. 
aastast, lihtsustavad algatuste käivitamist, 
registreerimist, korraldamist ja toetamist.

2. Uute eeskirjadega on parandatud 
registreerimisprotsessi ja nende alusel 
pakutakse korraldajatele rohkem tuge  
ECI Forum vahendusel. 

3. Algatuse toetamiseks vajalike isikuandmete 
hulka on vähendatud ja korraldajatele on 
kättesaadavad asjaomased juhised.

4. Korraldajad ei pea looma oma veebipõhist 
toetusavalduste kogumise vahendit, vaid 
saavad kasutada komisjoni hallatavat 
vahendit, mille puhul on kasutusele 
võetud väga kõrged turvaelemendid. 
Komisjon parandab pidevalt vahendi 
kasutajasõbralikkust, sealhulgas sellele 
mobiilseadme kaudu juurdepääsetavust. 
Uute eeskirjade kohaselt lubatakse algatusi 
toetada ka e-identimise vahendusel.

#EUTakeTheInitiative
ISBN 978-92-76-42747-6 – DOI 10.2792/707849

6. MÜÜT

Euroopa kodanikualgatusest 
ei tea mitte keegi 
niikuinii mitte midagi:

 TEGELIKKUS

1. Flash Eurobarometer 485 uuringust selgus, 
neljast eurooplasest kolm (75%) olid 
teadlikud oma õigusest osaleda Euroopa 
kodanikualgatuses.

2. Euroopa kodanikualgatuse teabekampaania 
(#EUTakeTheInitiative), mis sisaldab ELi ja 
liikmesriikide tasandi meetmeid, eesmärk 
on suurendada kodanike teadlikkust oma 
õigusest Euroopa kodanikualgatust käivitada 
või seda toetada.

3. Kõik saavad algatuse edule kaasa aidata! 
Selleks tuleb vaid aktiivselt teavet levitada!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_en
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_et
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

