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Euroopan talous-ja sosiaalikomitea



EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE: osallistavan demokratian 
ensimmäinen kansainvälinen toteuttamiskeino 

Lissabonin sopimuksen nojalla 1. huhtikuuta 2012 käyttöön otettu 
eurooppalainen kansalaisaloite on erittäin tervetullut osallistavan 
demokratian väline Euroopan unionissa. Keräämällä vähintään miljoona 
allekirjoitusta vähintään neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita (nyt seitsemästä) 
kansalaisilla on oikeus pyytää suoraan Euroopan komissiota esittämään 
säädösehdotuksen. Kansalaisaloite on tehokas keino, jonka avulla on 
mahdollista osallistua aktiivisesti poliittiseen päätöksentekoon EU:n tasolla. 
Kansalaisaloitteella voidaan vaikuttaa EU:n toimintalinjoihin.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan 4 kohta:
“Vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita 
voi tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa 
rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa näiden kansalaisten 
mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi.”

Tarkat täytäntöönpanosäännöt annetaan asetuksessa 211/2011¹.

1 Euroopan unionin virallinen lehti, L 65, 11. maaliskuuta 2011.

©
sh

ut
te

rs
to

ck
/A

rt
hi

m
ed

es



ETSK JA KANSALAISALOITE: luonnostaan hyvissä väleissä

“Kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä vuoropuhelu” on kirjattu 
perussopimuksiin, joissa kaikkia toimielimiä vaaditaan käymään 
avointa ja säännöllistä vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. 
ETSK:lla on keskeinen rooli kaikissa näissä prosesseissa, sillä se on silta 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja EU:n toimielinten välillä, ja se 
tarjoaa foorumin konsultoinnille ja tietojen jakamiselle sekä näkemysten 
vaihdolle ja mielipiteiden ilmaisemiselle.

ETSK vastaa kaikkien suuren yleisön ja 
EU:n toimielinten välisten vuoropuhelu- ja 
viestintäkanavien käytön helpottamisesta 
ja tukemisesta. Komitea on perustanut 
sitä varten kansalaisyhteiskunnan 
eurooppalaisten organisaatioiden ja 
verkostojen yhteysryhmän² ja kansalaisaloitetta käsittelevän väliaikaisen 
ryhmän, jonka työssä keskitytään kansalaisaloitteeseen. Kansalaisten ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tiedonlähteenä toimimisen lisäksi 
komitean aikomuksena on eurooppalaisen kansalaisaloitteen osalta

– helpottaa kansalaisaloitteiden valmistelua edistämällä hankkeita 
valmistelevien verkottumista ja kohtaamismahdollisuuksia;
– toimia neuvonantajana, antaa suosituksia ja lausuntoja hyväksyttävistä 
kansalaisaloitteista komission auttamiseksi arvioinneissa ja myöhemminkin 
missä tahansa niiden seurantavaiheessa.

Komitean tavoitteena on myös puolustaa tehokkaasti kansalaisten yleisiä 
osallistumismahdollisuuksia ja tukea kaikkia aktiivista kansalaisuutta 
edistäviä välineitä.

ETSK:n lausunnot kansalaisaloitteesta
•  ETSK:n lausunto aiheesta “Osallistava demokratia ja kansalaisaloite”³ / 

maaliskuu 2010
• ETSK:n lausunto aiheesta “Eurooppalainen kansalaisaloite”⁴ / heinäkuu 2010
• ETSK:n oma-aloitteinen lausunto aiheesta “Eurooppalainen kansalaisaloite 

(uudelleentarkastelu)”⁵ / heinäkuu 2016

²  Lisätietoa yhteysryhmästä: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
³ Euroopan unionin virallinen lehti, C 354, 28. joulukuuta 2010.
⁴ Euroopan unionin virallinen lehti, C 44, 11. helmikuuta 2011.
⁵ Euroopan unionin virallinen lehti, C 389, 21. lokakuuta 2016.
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KANSALAISALOITETTA KOSKEVA NEUVONTAPALVELU: ETSK:n tuki 
kansalaisaloitteen järjestäjille

Eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevä väliaikainen ryhmä
Eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevä väliaikainen ryhmä perustettiin 
tarjoamaan poliittista ohjausta kansalaisaloitteesta ja seuraamaan alan 
kehitystä. Perustamisensa jälkeen se on antanut useita suosituksia siitä, 
miten ETSK voi auttaa vahvistamaan ja kehittämään kansalaisaloitetta, ja 
ehdottanut monia palveluita, joita ETSK nyt tarjoaa kaikille kansalaisaloitteen 
sidosryhmille.

Kansalaisaloitteen kuvausten kääntäminen
Kansalaisaloitteen voi rekisteröidä millä 
tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä, 
mutta tekstin antaminen saataville 23 
muulla kielellä on järjestäjien vastuulla. 
Ensirekisteröinnin jälkeen järjestäjät voivat 
ladata esittämästään aloitteesta muita 
kieliversioita rekisteriin sisällytettäväksi. 

ETSK on tarjonnut lokakuusta 2014 alkaen käännöspalveluja 
kansalaisaloitteen 800 kirjainmerkin mittaisen kuvauksen kääntämistä 
varten. Käytännössä palvelu toimii siten, että sen jälkeen, kun Euroopan 
komissio on hyväksynyt kansalaisaloitteen, alkuperäinen teksti ja luettelo 
toivotuista kohdekielistä voidaan lähettää osoitteeseen citizensinitiative@
eesc.europa.eu. Järjestäjät voivat valita iirin kieltä lukuun ottamatta minkä 
tahansa EU:n virallisista kielistä.

Kansalaisaloitepäivä
ETSK on järjestänyt joka huhtikuussa vuodesta 2012 alkaen 
“kansalaisaloitepäivä”-nimisen konferenssin, jossa keskustellaan 
kansalaisaloitepolitiikan uusimmista kehitysvaiheista. Sen tarkoituksena on 
myös helpottaa verkostoitumista ja tehdä kansalaisyhteiskunnan ehdotuksiin 
tarvittavia parannuksia ja yksinkertaistaa niitä, jotta niistä voidaan laatia 
kansalaisaloite. Kansalaisaloitepäivä on nykyään tärkeä kokoontumispaikka 
ja foorumi, jossa rekisteröityneet ja tulevat kansalaisaloitteiden järjestäjät 
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ja sidosryhmät voivat vaihtaa tietoja, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia ja 
esitellä kansalaisaloitteitaan ja toimintaansa yleisölle.

Lisätietoa on tapahtumia käsittelevässä osiossa “Events” kansalais- 
aloitesivulla: www.eesc.europa.eu/eci.

Kansalaisaloitteita koskeva tietokanta
ETSK on perustanut kansalaisaloitteita 
koskevan verkkotietokannan, jonka 
tarkoituksena on tarjota maksuton 
digitaalinen kirjasto ja laaja valikoima 
asiakirjoja, joissa keskitytään pääasiassa 
kansalaisaloitetta koskevaan tieteelliseen 
tutkimukseen. Tietokantaa voivat 
hyödyntää kaikki rekisteröityneet käyttäjät, ja tutkijat voivat sen avulla 
saada työlleen huomiota EU:ssa. Kansalaisaloitteeseen liittyvien 
tutkimusten laatijat voivat yksinkertaisen rekisteröinnin jälkeen ladata 
työnsä tietokantaan ja jakaa sen yleisön jäsenille, jotka haluavat parantaa 
tietämystään kansalaisaloitevälineestä.

Kansalaisaloitetta koskeva asiakirjatietokanta: www.eesc.europa.eu/ecidocs

Verkottumismahdollisuudet
ETSK voi kutsua kansalaisaloitteiden 
järjestäjiä täysistuntoihinsa ja/tai 
erityisjaostojensa kokouksiin (yleisiä 
vaatimuksia koskevien sisäisten sääntöjen 
mukaisesti) ja tarjota heille siten tilaisuuden 
tavata ETSK:n jäseniä ja verkottua heidän 
edustamiensa organisaatioiden kanssa. 

ETSK:n jäsenille tehtävät esittelyt ovat myös erinomainen tilaisuus kerätä 
näkemyksiä ja mielipiteitä aloitteesta ja valmistautua kysymyksiin, joita 
kansalaiset voivat kysyä kampanjan aikana.

Kansalaisaloitteen järjestäjät voivat lisäksi pyytää ETSK:ta toimimaan 
aloitteen edistämiseksi järjestettävien tapahtumien kumppanina. Jos 
kumppanuus hyväksytään, järjestäjät voivat käyttää jotakin ETSK:n 
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konferenssitiloista veloituksetta. ETSK takaa myös, että joku sen kyseistä alaa 
tunteva jäsen pitää tervetuliaispuheenvuoron ja/tai alustuksen.

Lisätietoa yhteistyöstä ETSK:n kanssa:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-
institutions-partnerships

Viestintä- ja tiedotustoimet
ETSK on tuottanut kaksi julkaisua, joissa 
selitetään yksityiskohtaisesti eri välineitä, joita 
EU:n kansalaiset voivat käyttää, kun he haluavat 
esittää ajatuksensa ja huolensa virallisesti: 
“Eurooppalainen kansalaisaloite -opas”  ja 
“Aktiivisen kansalaisen EU-passi”. Molempia 
julkaisuja päivitetään säännöllisesti, ja ne ovat 
saatavilla osoitteessa www.eesc.europa.eu/eci 
osiossa “Related documents”.

ETSK:n jäsenet osallistuvat myös monenlaisiin “going local“ 
-paikallistapahtumiin, joissa he puhuvat kansalaisaloitteesta ja selittävät 
sen tavoitetta saada suuri yleisö mukaan poliittiseen päätöksentekoon. 
Mahdollisuuksien mukaan ETSK voi ehdottaa ulkoisiin tapahtumiin puhujia, 
jotka käsittelevät kansalaisaloitteeseen ja kansalaisiin liittyviä asioista.

Kansalaisaloitteen järjestäjien neuvonta
Kaikki nykyiset ja tulevat kansalaisaloitteen järjestäjät voivat ottaa yhteyttä 
ETSK:hon sähköpostiosoitteeseen citizensinitiative@eesc.europa.eu ja 
saada neuvoja kansalaisaloitteen järjestämisen eri näkökohdista ja 
siitä, mistä siihen saa apua. ETSK tekee yhteistyötä kansalaisaloitteen 
tukikeskuksen ja kansalaisaloiteyhdistyksen kanssa, jotta kansalaisaloitetta 
koskevia palveluja voidaan sovittaa yhteen ja parantaa tietojen vaihtoa 
kaikkien kansalaisaloitteiden järjestäjien ja sidosryhmien hyödyksi.

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-institutions-partnerships
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KÄYTÄNNÖN TIETOA

Virallista tietoa kansalaisaloitteesta
Euroopan komission kansalaisaloiterekisteri: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
ETSK:n sivu kansalaisaloitteesta, myös julkaisut: 
www.eesc.europa.eu/eci

Eurooppalaista kansalaisaloitetta käsittelevät 
ETSK:n kumppaniorganisaatiot
Kansalaisaloiteyhdistys: http://www.citizens-initiative.eu/
Kansalaisaloitteen tukikeskus: http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Yhteydenotot:
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Yksikkö “suhteet järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan 
ja ennakoiva toiminta”
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel – Belgique/België
Sähköposti: citizensinitiative@eesc.europa.eu 
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