
Eurooppalainen 
kansalaisaloite
 

ALOITE ON 
SINULLA

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla sinäkin voit käyttää 
demokratian keinoja ja antaa panoksesi EU:n politiikkaan, jonka 
vaikutukset näkyvät jokaisen elämässä.

MYYTTI 1

Kansalaisaloitteesta ei ole 
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 auttaa luomaan verkostoja alueellisella, 
valtakunnallisella ja EU:n tasolla.

3. Sen avulla voi tuoda ongelmia 
päättäjien tietoon, ja se voi poikia 
merkityksellisiä jatkotoimia.

TIETOKOOSTE   
MYYTTEJÄ JA FAKTOJA 

MYYTTI 3

Komissio arvostaa 
kansalaisaloitteita vain 
näennäisesti juhlapuheissa:

 FAKTOJA

1. Eurooppalainen kansalaisaloite on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla kansalaiset voivat 
vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Euroopan komissio suhtautuu kaikkiin käsiteltäväksi 
hyväksyttyihin aloitteisiin vakavasti ja perustelee selkeästi päätöksensä jatkotoimista. 

2. Kun aloitteelle on saatu yli miljoona allekirjoitusta, komissio
 järjestää tapaamisen aloitteen järjestäjien ja vastaavan EU-komissaarin välillä
 järjestää Euroopan parlamentin kanssa kuulemistilaisuuden, johon kutsutaan  
keskeisten sidosryhmien edustajia

 antaa aloitteeseen virallisen vastauksen.

3. Vuoden 2020 sääntöuudistuksen myötä välineen käyttö on 
helpompaa. Myös jatkotoimille, kampanjoinnille ja keskustelulle 
jää enemmän aikaa ennen komission päätöstä.

vaikuta EU:n politiikkaan

MYYTTI 2

Suurta osaa 
kansalaisaloitteista  
ei edes rekisteröidä:

 FAKTOJA

1. Vuodesta 2015 alkaen tehdyistä aloitteista 
on rekisteröity 90 %! Ja tammikuun 2020 
sääntöuudistuksen jälkeen kaikki aloitteet 
on rekisteröity1.

2. Komissio voi kieltäytyä rekisteröimästä 
aloite-ehdotusta vain, jos sen aihe ei kuulu 
komission toimivaltaan tai jos aloite on 
oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai EU:n 
arvojen vastainen.

3. Komissio on tehostanut aloitteiden 
järjestäjien tukemista riippumattoman 
neuvontapalvelun (EU:n kansalaisaloi-
tefoorumi) kautta. Nyt sallitaan myös 
aloitteiden osittainen rekisteröinti,  
mikä vähentää hylkäyksiä.
1 Tilanne: lokakuu 2021

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


MYYTTI 4

Kansalaisaloitteiden tulokset 
ovat olleet pettymys:

 FAKTOJA

”End the Cage Age” -kansalaisaloitteeseen 
antamassaan vastauksessa komissio 
sitoutui tekemään vuoden 2023 loppuun 
mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jonka 
nojalla häkkien käyttö lopetetaan asteittain 
ja lopulta kielletään kaikkien aloitteessa 
mainittujen eläinten kasvatuksessa.

”Minority Safe Pack” -aloitteen osalta 
komissio totesi, että sen jälkeen, kun tämä 
kansalaisaloite alun perin esiteltiin vuonna 
2013, on toteutettu monenlaisia toimenpiteitä, 
joilla vastataan useisiin aloitteessa esiin 
nostettuihin kysymyksiin. Vaikka uusia 
säädösehdotuksia ei tehty, nykyisten säädösten 
ja politiikkojen täysimääräinen täytäntöönpano 
on tehokas keino tukea aloitteen tavoitteita.

Kielletään glyfosaatti -aloite tuotti seuraavia 
tuloksia:

1. Komissio teki elintarvikeketjuun liittyvän 
EU:n riskinarvioinnin avoimuutta ja 
kestävyyttä koskevan asetusehdotuksen, 
jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto 
hyväksyivät kesäkuussa 2019. Uusi asetus 
tuli voimaan maaliskuussa 2021.

2. Torjunta-aineiden kestävää käyttöä 
koskevan direktiivin noudattamista 
on valvottu tehostetusti vuodesta 
2017 lisäämällä tarkastuksia ja 
yhteistyötä EU-maiden kanssa.

3. Syyskuussa 2019 tulivat voimaan 
yhdenmukaistetut riski-indikaattorit, jotka 
vahvistettiin komission direktiivillä 2019/782. 

 
”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.

Vesi on perusoikeus -aloitteen perusteella

1. komissio ehdotti juomavesidirektiivin 
tarkistusta, jolla parannetaan veden 
saatavuutta ja varmistetaan heikko-osaisten 
ja syrjäytyneiden vedensaanti. Direktiivi tuli 
voimaan 12.1.2021

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.

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


TIETOKOOSTE
MYYTTEJÄ  
JA FAKTOJA 

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

Lisätietoa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ja 
yksittäisistä aloitteista, joille kerätään allekirjoituksia:
ec.europa.eu/citizens-initiative 
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MYYTTI 5

Väline on monimutkainen  
ja hankala käyttää:

 FAKTOJA

1. Sääntöjä on uudistettu vuonna 
2020 käyttäjiltä saadun palautteen 
perusteella, ja sen ansiosta aloitteiden 
perustaminen, rekisteröinti, organisointi 
ja tukeminen on nyt helpompaa.

2. Uudet säännöt tehostavat aloitteiden 
rekisteröintiä, ja järjestäjille 
tarjotaan enemmän tukea EU:n 
kansalaisaloitefoorumissa. 

3. Aloitteen allekirjoittamisen edellyttämien 
henkilötietojen määrää on vähennetty, ja 
järjestäjille on tarjolla yksityiskohtaista 
ohjeistusta.

4. Järjestäjien ei tarvitse perustaa omaa 
tuenilmausten online-keruujärjestelmää, 
koska tarjolla on komission hallinnoima 
järjestelmä, jonka tietoturva on 
erittäin korkea. Komissio parantaa 
jatkuvasti keruujärjestelmänsä 
käyttäjäystävällisyyttä ja mobiilikäyttöä. 
Uudet säännöt mahdollistavat myös 
sähköisen henkilökortin käytön.

#EUTakeTheInitiative
ISBN 978-92-76-42758-2 – DOI 10.2792/594259

MYYTTI 6

Kukaan ei ole kuullutkaan  
eurooppalaisesta  
kansalaisaloitteesta:

 FAKTOJA

1. Flash-eurobarometri 485-kysely osoittaa, 
että kolme neljästä kansalaisesta (75 %) 
on tietoinen oikeudestaan osallistua 
eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen.

2. Tiedotuskampanja #EUTakeTheInitiative 
tekee kansalaisaloitetta tunnetuksi 
kansalaisten keskuudessa monella tasolla.

3. Levitä sinäkin tietoa kansalaisaloitteista!

Eurooppalainen 
kansalaisaloite

ALOITE ON 
SINULLA
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_fi
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_fi
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_fi
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

