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Hyvä lukija

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tultua voimaan huhtikuussa 2012 EU:n kansalaisilla on ollut 
mahdollisuus hyödyntää uutta oikeutta, joka antaa heille entistä vahvemman äänen EU-asioissa. 
Kansalaiset pystyvät tämän voimakkaan demokratiavälineen avulla ilmaisemaan vaatimuksiaan aivan 
uudella tavalla. Keräämällä miljoona allekirjoitusta eri puolilta Eurooppaa he voivat vaatia Euroopan 
komissiota tekemään ehdotuksen EU-lainsäädännöksi tai muuttamaan unionin nykyisiä säädöksiä. Tällä 
tavoin kansalaiset voivat tuoda haluamiaan kysymyksiä EU:n asialistalle ja siten heistä tulee aktiivisia 
toimijoita Euroopan tasolla.
Vaikka osalla kansalaisista on jo samankaltaisia oikeuksia kunnassaan, alueellaan tai kansallisella tasolla, 
tämä on ensimmäinen kerta, kun vastaavaa järjestelmää on voitu käyttää kansainvälisesti. Miljoonan 
allekirjoituksen kerääminen 500 miljoonan eurooppalaisen parista 28 erikielisestä jäsenvaltiosta ei 
kuitenkaan ole helppo tehtävä. Se vaatii paljon raskasta työtä, asialle omistautumista ja yhteistyötä 
samanmielisten kansalaisten kanssa ympäri Eurooppaa.
Tämä opaskirjanen antaa tietoa siitä, kuinka asiassa voi edetä. Yhdeksänkohtaisen ohjelman avulla 
oppaassa selvitetään, mitä eurooppalaisen kansalaisaloitteen alullepanijan on missäkin vaiheessa 
tehtävä, mitkä ovat mahdolliset kompastuskivet ja kulloisetkin menettelytavat alkuideasta aina 
rekisteröintiin, allekirjoitusten keräämiseen ja – lopulta toivon mukaan – miljoonan allekirjoituksen 
toimittamiseen Euroopan komissiolle.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan yhdentymishankkeen alusta alkaen puolustanut 
kansalaisten osallistumisoikeutta ja toiminut kansalaisyhteiskunnan äänitorvena. Komitea on tukenut 
kansalaisaloitteen ajatusta alusta alkaen ja taistellut yksinkertaisten, helposti ymmärrettävien säännösten 
puolesta. Uskomme vahvasti, että ajattelevat ja sitoutuneet kansalaiset voivat muuttaa maailmaa.
Haluamme kansalaisten käyttävän uutta oikeuttaan ahkerasti, osallistuvan päivittäiseen elämäänsä 
vaikuttavien kysymysten käsittelyyn ja ravistelevan EU:ta. Toivomme tämän oppaan auttavan teitä siinä. 
Onnea matkaan!
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Osallistuminen ja edustus – kaksi nykyaikaisen demokratian osatekijää

Demokratia – kansanvalta – voi saada erilaisia ilmenemismuotoja. Nykyaikaisessa edustuksellisessa 
demokratiassa, kuten Euroopan unionissa, käytössä on sekä suoria että epäsuoria poliittisen 

asialistan laatimisen ja päätöksenteon muotoja. Edustuksellista demokratiaa ilmentävät vaaleilla 
valitut toimielimet, kuten Euroopan parlamentti. Osallistava demokratia puolestaan on nyt kirjattu 
EU:n perussopimuksiin uusien välineiden, kuten eurooppalaisen kansalaisaloitteen kautta. On 
tärkeää painottaa, että modernissa demokratiassa osallistava demokratia ei korvaa eikä se voikaan 
korvata edustuksellista demokratiaa: suorat ja epäsuorat demokraattiset kanavat täydentävät toisiaan 
paikallis-, alue-, valtio- ja kansainvälisellä tasolla.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea – rajat ylittävän osallistavan 
demokratian keskus

Euroopan yhdentymisprosessin alusta, aina 1950-luvulta lähtien Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 
on toiminut siltana kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja EU:n toimielinten välillä. Jo kauan 

ennen kuin osallistava demokratia muodollisesti kirjattiin EU:n perussopimuksiin, komitea on 
toiminut eurooppalaisen osallistavan demokratian foorumina vaatien kuulemaan kansalaisia ja 
heitä edustavia organisaatioita eri puolilta Eurooppaa tehtäessä näihin vaikuttavia päätöksiä.

Puolueisiin sitoutumattomana, EU:n toimielimille neuvoa-antavana elimenä komitea on ollut 
mukana tuomassa esiin kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä ja kantoja sekä vaikuttamassa EU-
lainsäädäntöön. Sen 350 jäsentä EU:n 28 jäsenvaltiosta edustavat laajaa talous- ja yhteiskuntaelämän 
sekä ammatillisten, kansalaisasioiden ja kulttuurin parissa toimivien organisaatioiden kirjoa.

Lissabonin sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet

Kesti puoli vuosisataa, ennen kuin Euroopan yhdentymiskehityksessä annettiin Euroopan 
kansalaisille suora mahdollisuus kansainväliseen demokraattiseen vaikuttamiseen. Euroopan 

unionista tehdyn sopimuksen 11 artikla on uraauurtava, sillä se tarjoaa neljä merkittävää valtiolliset 
rajat ylittävän osallistumisen keinoa: tiedotus, kuuleminen, vuoropuhelu ja toiminta-aloitteen 
tekeminen ovat avainkäsitteet, jotka tarjoavat monia uusia mahdollisuuksia.

Kansalaisille ja etujärjestöille on annettava mahdollisuus esittää ja vaihtaa mielipiteitä kaikesta, mitä 
unioni päättää ja tekee. Lisäksi "kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävä vuoropuhelu" on kirjattu 
perussopimuksiin, joissa kaikkia toimielimiä vaaditaan käymään avointa ja säännöllistä vuoropuhelua 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Komission edellytetään lisäksi kuulevan laajasti asianomaisia osapuolia 
varmistaakseen unionin toimien johdonmukaisuuden ja avoimuuden. Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 11 artiklassa annetaan lopulta kansalaisille aloiteoikeus.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitealla on keskeinen rooli kaikissa näissä prosesseissa, sillä se on silta 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja EU:n toimielinten välillä, ja se tarjoaa perussopimusten 
mukaisesti foorumin konsultoinnille ja tietojen jakamiselle sekä näkemysten vaihdolle.
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Uusi ylikansallinen keino vaikuttaa poliittisen asialistan määrittelyyn

Eurooppalainen kansalaisaloite on keskeinen piirre osallistavaa demokratiaa koskevassa Lissabonin 
sopimuksen osassa. Uusi väline antaa miljoonalle EU:n kansalaiselle vähintään seitsemästä 

jäsenvaltiosta oikeuden kehottaa komissiota ehdottamaan uutta unionin säädöstä. 
Kansalaiset voivat aloitteen ansiosta asettaa unionille tehtäviä: ongelman havaittuaan he voivat 
pyytää toimiin ryhtymistä. Kansalaisaloite ei näin ollen ole vetoomus (jonka yksittäiset kansalaiset tai 
ryhmät ovat tähänkin asti voineet tehdä) eikä myöskään kansanäänestyksen tapainen kansalaisten 
suoran päätöksenteon muoto EU:n tasolla. 

Eurooppalaista kansalaisaloitetta voidaan pitää samankaltaisena oikeutena, joka Euroopan 
parlamentilla ja neuvostolla on kehottaa komissiota tekemään uusi säädösehdotus. Komission 
on aloitteen seurauksena vakavasti pohdittava, ryhtyykö se toimiin vai ei, ja myös perusteltava 
kantansa. Lyhyesti sanottuna kansalaisaloite tarjoaa asialistan määrittelyyn vaikuttavan luonteensa 
ja kansainvälisyytensä vuoksi kansalaisille ainutlaatuisen keinon osallistua moderniin demokratiaan. 
Se avaa tien sekä kansalaisten keskinäiseen Euroopan laajuiseen vuoropuheluun että kansalaisten 
ja toimielinten väliseen vuoropuheluun "alhaalta ylöspäin". Eurooppalainen kansalaisaloite on ollut 
mahdollista rekisteröidä komissiossa alkaen 1. huhtikuuta 2012.

Kansalaisilla on jo nyt oikeus esittää vetoomus Euroopan parlamentille (http://www.petiport.
europarl.europa.eu/petitions/fi/main) tai, mikäli kyse on hallinnollisesta epäkohdasta, tehdä kantelu 
Euroopan oikeusasiamiehelle (www.ombudsman.europa.eu).

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.
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Ensivaiheet

Ensiksi on oltava ajatus eurooppalaisesta ongelmasta, joka edellyttäisi eurooppalaista ratkaisua. Jo 
tässä varhaisessa vaiheessa on tärkeää miettiä menettelykysymyksiä ja edessä olevaa prosessia, 

jotta voidaan päättää, onko eurooppalainen kansalaisaloite todellakin paras keino. Kansalaisilla voi 
olla muita, helpompiakin keinoja vaikuttaa EU:n toimielimiin: esimerkiksi ottaa yhteyttä Euroopan 
parlamentin jäseniin tai muihin toimielimiin, ryhtyä lobbaustoimiin tai tehdä perinteinen vetoomus.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen käyttö on epäilemättä vahvin, mutta myös mutkikkain ja eniten 
aikaa vievä keino vaikuttaa Euroopan unioniin. 

Ratkaiseva valmisteluvaihe

Ennen kansalaisaloitteen laatimista ja rekisteröintiä aloitteen alullepanijoiden on kerättävä paljon 
tietoa. Sen jälkeen, kun aloite on virallisesti rekisteröity ja julkistettu, kello alkaa käydä.

Siksi on varattava riittävästi aikaa kaiken mahdollisen tiedon hankkimiseen ja keräämiseen sekä itse 
menettelystä että valitun aiheen sisältökysymyksistä: 

•  Onko aiheesta jo olemassa unionin säädöksiä? 
•  Mikä tulisi olemaan ehdotuksen oikeusperusta perussopimuksissa?
•  Kuuluuko kysymys EU:n toimivaltaan? 

Ensin on selvitettävä, onko ehdotus "hyväksymiskelpoinen". Tämä merkitsee sitä, että sen on 
kuuluttava komission toimivaltaan ja ettei se ole ristiriidassa eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevien vaatimusten kanssa. Sen on esimerkiksi oltava sopusoinnussa EU:n perusoikeuskirjan 
kanssa.

Koska aloite onnistuu vain, mikäli sillä pystytään vakuuttamaan vähintään miljoona EU:n kansalaista 
vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, ennen rekisteröintiä on laadittava kestäväpohjainen 
viestintästrategia. Jo tässä varhaisvaiheessa on ratkaisevan tärkeää ottaa yhteyttä mahdollisiin 
kumppaneihin muissa jäsenvaltioissa sekä alkaa luoda verkostoa ihmisistä, jotka liittyvät mukaan ja 
ovat valmiita toimintaan. Kaikki ennen rekisteröintiä tehty työ säästää aikaa varsinaiselle aloitetyölle 
virallisen vireillepanoajan aikana.

On myös syytä huomata, että kansalaisaloitteen vireillepano vaatii resursseja ja rahaa. Vaikka 
osa työstä voidaankin tehdä vapaaehtoisvoimin, vireillepanijat tarvitsevat todennäköisesti 
rahoittajia ja tukijoita. Kirjanpito taloudellisesta tuesta on elintärkeää, sillä nämä tiedot on liitettävä 
rekisteröintihakemukseen.
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Seitsemän ihmistä, seitsemän valtiota, sata merkkiä

Kun tarvittava pohjatyö on tehty, on aika luoda perusta eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle. Tähän 
sisältyy (niin kutsuttujen "järjestäjien" muodostaman) "kansalaistoimikunnan" perustaminen. 

Toimikuntaan on kuuluttava vähintään seitsemän henkilöä vähintään seitsemästä EU:n eri 
jäsenvaltiosta. Järjestäjien joukosta on valittava yksi edustaja ja yksi varaedustaja yhteyshenkilöiksi. 

On myös aika kirjoittaa ja viimeistellä aloitetta koskeva kirjallinen teksti, jonka on täytettävä tietyt 
virallisissa lomakkeissa määritellyt muodolliset vaatimukset. Ehdotetun aloitteen nimen pituus saa 
olla enintään 100 merkkiä, aiheen kuvaus enintään 200 merkkiä ja aloitteen tavoitteiden kuvaus 
enintään 500 merkkiä.

Järjestäjien on myös annettava tiedot tuki- ja rahoituslähteistään. Näitä tietoja on päivitettävä 
prosessin aikana kansalaisaloitteelle omistetuilla komission verkkosivuilla (ks. tarkemmin alla).

Tarkistuspiste yksi: rekisteröinti

Kansalaisaloitteen rekisteröinti komissiossa on varsin mutkatonta. Komissio tarjoaa kansalaisaloitetta 
varten verkkosivut (viralliselta nimeltään "rekisterin"), johon aloitetta koskevat tiedot kerätään 

täyttämällä vaaditut tiedot. Tämä tuottaa ensimmäisen virallisen vastauksen: komission ilmoituksen 
rekisteröinnistä. 

Rekisterissä olevan tilinsä kautta vireillepanijat voivat huolehtia kaikesta viestinnästä komission 
kanssa sekä laatia asianmukaiset lomakkeet allekirjoitusten keräämistä varten, ladata käännöksiä 
verkkoon, päivittää rahoitusta koskevaa tietoa ja lopulta toimittaa allekirjoitukset. Se toimii myös 
vireillepanijoiden ja komission yhteyspisteenä etsittäessä vastauksia kysymyksiin ja ratkaisuja 
ongelmiin.

Nyt on komission vuoro tarkistaa ehdotetun kansalaisaloitteen hyväksyttävyys. Tämä luo 
molempien osapuolten välille ensimmäisen vuoropuhelu- ja viestintäkanavan. 

Kahden kuukauden kuluessa rekisteröinti-ilmoituksen jättämisestä järjestäjät saavat virallisen 
vastauksen komissiolta. Aloite joko rekisteröidään virallisesti ja julkistetaan verkkosivulla – mistä alkaa 
allekirjoitusten kerääminen – tai aloite hylätään oikeudellisin perustein. Hylkäysperusteena voi olla 
esimerkiksi se, että komissio katsoo, ettei sillä ole toimivaltaa kyseisellä alalla, koska kysymys koskee 
jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvaa alaa. Komissio voi myös hylätä aloitteen, jos 
se on ristiriidassa EU:n perusoikeuskirjan kanssa.

Mikäli aloite hylätään, järjestäjillä on luonnollisestikin oikeus valittaa päätöksestä esimerkiksi 
Euroopan oikeusasiamiehelle tai nostaa kanne unionin tuomioistuimessa.

Lisätietoa rekisteröinnistä saa osoitteesta  http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration 
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Mikäli aloite hylätään, järjestäjillä on luonnollisestikin oikeus valittaa päätöksestä esimerkiksi ottamalla 
yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen tai nostamalla kanne Euroopan unionin tuomioistuimessa. 

Kääntäminen
On syytä panna merkille, että kansalaisaloite voidaan rekisteröidä millä tahansa EU:n 24 virallisesta 
kielestä, mutta että järjestäjien itsensä on käännätettävä teksti muille valituille kielille. Allekirjoitukset 
puolestaan voidaan kerätä ainoastaan mallien mukaisilla lomakkeilla. Järjestäjät voivat rekisteröinnin 
jälkeen ladata aloitteesta muita kieliversioita verkkoon. Vuoden 2014 lokakuusta lähtien ETSK on 
tarjonnut käännöspalvelut 800-sanaisia kansalaisaloitteiden kuvauksia varten. Sen jälkeen, kun 
Euroopan komissio on todentanut kansalaisaloitteen, voi alkuperäistekstin lähettää osoitteeseen: 
citizensinitiative@eesc.europa.eu ja ilmoittaa, miten monta kohdekieliversiota halutaan. Järjestäjillä 
on mahdollisuus valita EU-kielistä mikä tahansa paitsi iiri.

Valmiina allekirjoitusten keräämiseen

Allekirjoitusten keräämiseen on suositeltavaa valmistautua jo ennen kansalaisaloitteen 
rekisteröintiä. Allekirjoituksia ja "tuenilmauksia" voidaan kerätä kahdella tavoin. Tuenilmaukset 

voidaan kerätä joko perinteisesti paperimuodossa (jolloin vaaditaan allekirjoitus) tai sähköisesti 
(jolloin on ilmoitettava henkilökohtainen tunnistenumero tai henkilöasiakirjan numero). 

Sähköisten tuenilmausten keruuta varten on luotu täysin uusi oikeudellinen kehys ja sähköinen 
järjestelmä. Komissio aikoo tarjota sähköisten allekirjoitusten keräämistä varten avoimen 
lähdekoodin ohjelmiston, jonka käyttö on järjestäjille maksutonta. Järjestäjät voivat kehittää myös 
halutessaan oman järjestelmänsä. 

Molemmissa tapauksissa järjestäjien on hyväksytettävä sähköinen järjestelmänsä tiedot säilyttävän 
jäsenvaltion viranomaisella, jonka tehtävänä on tarkistaa, että järjestelmä täyttää kaikki tekniset 
ja tietosuojaan liittyvät vaatimukset. Kukin jäsenvaltio on nimennyt verkossa toteutettavien 
järjestelmien hyväksynnästä vastaavan viranomaisen. Järjestelmän tarkistus tulee tehdä kuukauden 
kuluessa. Hyväksyntä voidaan saada joko ennen kuin aloite on rekisteröity komissiossa tai sen 
jälkeen.

Lisää tietoa jäsenvaltioiden viranomaistahoista saa osoitteesta http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/implementation-national-level
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Valmisteluvaihe: 
- Ongelman kartoittaminen 
- Ratkaisuehdotus 
- EU:n laajuinen kysymys 
- Aihetta koskevien faktojen selvitys 
- Kansalaistoimikunnan perustaminen 
- Menettelyn arviointi

Aloitteen rekisteröinti

Komissio käynnistää alkuarvioinnin 
2 kuukauden sisällä

Päivä 1
Allekirjoitusten keräykseen

aikaa enintään 12 kuukautta

Verkkokeräysjärjestelmä
hyväksytään: sähköisten

allekirjoitusten kerääminen
voi alkaa

Kuukausi 12
Kerättyjen allekirjoitusten
toimittaminen
jäsenvaltioiden
viranomaisille tarkistusta
varten

Kuukausi 15
Järjestäjät toimittavat
päteviksi vahvistetut 
tuenilmaukset komissiolle

Kuukausi 15
Komissio arvioi aloitetta
korkeintaan 3 kuukauden 
ajan ja valmistelee
päätöksensä

Kuulemistilaisuus Euroopan
parlamentissa

Kuukausi 12
Jäsenvaltioiden on
vahvistettava allekirjoitukset
3 kuukauden kuluessa

Kuukausi 18
Komission virallinen
päätös seurannasta: 
lainsäädäntöehdotus tai ei

Jos komissio esittää
säädösehdotuksen, parlamentin

ja neuvoston välinen normaali
lainsäädäntämenettely käynnistyy.

Päivä 1
Komission päätös:
rekisteröinti ja julkistaminen
internetsivulla

Eurooppalainen kansalaisaloite pähkinänkuoressa

Valmistelu Allekirjoitusten kerääminen Tarkistus Arviointi Seuranta

Jäsenvaltioiden
annettava todistus
verkossa toteutettavan
keruujärjestelmän
hyväksynnästä
kuukauden kuluessa
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Allekirjoitusten kerääminen

Allekirjoitusten keräykseen sisältyy paljon muutakin kuin lainsäädännöllisten ja teknisten 
vaatimusten täyttäminen. Järjestäjät vastaavat mm. paperimuodossa ja sähköisesti kerättävien 

tuenilmauslomakkeiden jakelusta ja vastaanottamisesta ja niiden tarkasta luetteloinnista.

Huomattakoon, että kansalaisaloitteen allekirjoittajina voivat olla ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden 
kansalaiset, jotka ovat oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa. Laillisesti EU:n 
alueella asuvat EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset eivät ole oikeutettuja allekirjoittamaan 
aloitetta.

Järjestäjien ja allekirjoittajien on varmistettava, että he käyttävät kussakin jäsenvaltiossa oikeaa 
lomaketta, sillä eräät jäsenvaltiot vaativat tuenilmauksilta huomattavasti enemmän tietoja kuin 
toiset. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltioiden tehtävänä on myöhemmin tarkistaa allekirjoitukset. 
Eräät jäsenvaltiot eivät vaadi lainkaan henkilökohtaisten tunnistenumeroiden ilmoittamista, toiset 
taas edellyttävät henkilöasiakirjan numeron tai muun henkilökohtaisen tunnistenumeron, kuten 
passin, oleskeluluvan tai ajokortin numeron tai jopa vanhempien nimien ja syntymäpaikkojen 
ilmoittamista. Kansalaisaloitetta koskevasta asetuksesta 211/2011 löytyvät tiedot siitä, mitä tietoja 
kussakin jäsenvaltiossa vaaditaan.

Asetuksessa määritellään myös, kuinka monta allekirjoitusta kustakin jäsenvaltiosta tarvitaan, 
jotta seitsemän jäsenvaltion vähimmäisvaatimus täyttyy. Luvut on laskettu suhteessa Euroopan 
parlamentin jäsenten määrään, niin että allekirjoitusten keruu helpottuu hieman "suurissa" 
jäsenvaltioissa ja "pienistä" jäsenvaltioista tarvitaan suhteessa hiukan enemmän allekirjoittajia. 
Luvut mukautetaan heijastamaan mahdollisia muutoksia Euroopan parlamentin kokoonpanossa.

Valtio- ja aluetason kansalaisaloitteista saadut kokemukset osoittavat, että kaikki allekirjoitukset 
eivät ole päteviä, kun jäsenvaltioiden viranomaiset tarkistavat niitä. Tästä syystä on suositeltavaa, 
että järjestäjät keräisivät ainakin 10–20 % vaadittua enemmän allekirjoituksia "turvamarginaalin" 
säilyttämiseksi, jottei miljoonan allekirjoituksen määrä jäisi vain muutamaa vajaaksi.



Allekirjoittajien vähimmäismäärä jäsenvaltiota kohden
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Tarkistuspiste kaksi: allekirjoitusten tarkistaminen

365 päivän kuluttua siitä, kun aloite on julkistettu komission rekisterissä, on aika toimittaa kerätyt 
allekirjoitukset ja "tuenilmaukset" eri jäsenvaltioiden viranomaisille. Tanskan kansalaisten 

allekirjoitukset on toimitettava Kööpenhaminaan, kyproslaisten Nikosiaan. Paperimuodossa kerätyt 
allekirjoitukset ja sähköisesti kerätyt tuenilmaukset on toimitettava erikseen.

Jäsenvaltioiden viranomaisilla on nyt kolme kuukautta aikaa tarkistaa toimitettujen tuenilmausten 
pätevyys. Ne voivat periaatteessa vapaasti päättää siitä, kuinka tarkistus suoritetaan: sattumanvaraisin 
otoksin vai täydellisenä tarkastuksena. On tärkeää, että aloite täyttää kaksi vaatimusta, ennen kuin 
se voidaan lopullisesti toimittaa komissiolle. Ensinnäkin vähintään seitsemän jäsenvaltion on 
vahvistettava, että tarvittava määrä allekirjoituksia on kerätty. Lisäksi vahvistettujen tuenilmausten 
määrän on oltava vähintään miljoona.

Tämän jälkeen aloitteen toimittaminen komissiolle tapahtuu helposti, saatavilla olevia lomakkeita 
käyttäen joko sähköpostitse (liitteineen) tai postitse. Järjestäjien kannattaa luonnollisestikin 
hyödyntää toimituspäivää tehdäkseen aloitettaan tunnetuksi entistä laajemmalle eurooppalaiselle 
yleisölle joukkotiedotusvälineiden kautta.

Miljoona allekirjoitusta – mitä sitten?

Pystyttyään keräämään miljoona tuenilmausta vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta järjestäjistä 
tulee "Euroopan laajuisen poliittisen asialistan laatijoita". Eurooppalaisen kansalaisaloitteen 

menestyksekäs toimittaminen merkitsee sitä, että komissiolla on nyt kolme kuukautta aikaa esittää 
aloitetta koskevat oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä sekä päättää, ryhtyykö se toimiin vai ei. Sen 
on myös perusteltava toimensa tai päätöksensä olla ryhtymättä toimenpiteisiin.  

Tutkintavaiheen aikana järjestäjiä pyydetään esittelemään ehdotuksensa yksityiskohtaisemmin EU:n 
toimielimille. Tämä tapahtuu Euroopan parlamentin järjestämässä julkisessa kuulemistilaisuudessa.

Tässä vaiheessa on tehtävä jonkin verran siivoustyötä, sillä kaikki tuenilmauksia koskevat tiedostot 
on tuhottava joko kuukauden kuluttua siitä, kun aloite on toimitettu komissiolle, tai 18 kuukauden 
kuluttua aloitteen rekisteröintipäivästä. Tuenilmaukset tarkistavan kansallisen viranomaisen on 
tuhottava kaikki tuenilmauksia koskevat tiedostonsa viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se 
on antanut niistä vahvistavan todistuksen.
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Työ jatkuu

Jos komissio päättää noudattaa aloitetta valmistelemalla siitä lainsäädäntöehdotuksen, järjestäjät 
haluavat mahdollisesti jatkaa työtään valvomalla tulevaa lainsäädäntäprosessia. Mutta vaikka 

komissio päättäisikin, ettei lainsäädäntöehdotus ole tarpeen (tai toivottava tai välttämätön), 
kansalaisaloitteen alulle panijat voivat halutessaan esittää huomioita ja kommentteja tai jatkaa työtä 
uusilla toimilla tai aloitteilla.

Mikä tulos sitten onkin, prosessiin osallistuneiden olisi hyvä lopuksi tehdä yhteenveto tehdystä 
työstä – yksityiskohtaisine dokumentteineen ja jälkiarviointeineen. Tämä antaa muille hyödyllistä 
oppia tästä monivuotisesta prosessista tulevaisuutta ajatellen. 



Kuinka Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitea voi auttaa
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Ottamalla käyttöön modernin osallistavan demokratian periaatteet Euroopan unioni kutsuu 
kaikki kansalaiset ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot osallistumaan aktiivisesti yhteisen 

kansojen välisen asialistan laatimiseen ja päätöksentekoon. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
11 artikla luo perustan kansalaisten ja EU:n toimielinten uudenlaiselle suhteelle.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea luotiin edistämään ja tukemaan tällaista kehitystä. Nyt komitea 
on valmis tukemaan kansalaisten aloiteoikeuden toteuttamista toimien kansalaisyhteiskunnan ja 
EU:n toimielinten välisenä siltana.

Komitea on aktiivinen toimija konsultoinnin sekä EU:n toimielinten kanssa käytävän vuoropuhelun eri 
muotojen edistämisessä. Tätä tarkoitusta varten komitea on perustanut mm. kansalaisyhteiskunnan 
eurooppalaisten organisaatioiden ja verkostojen yhteysryhmän. Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen 
tiedonlähteenä toimimisen lisäksi komitean aikomuksena on eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen 
liittyen 

–  helpottaa kansalaisaloitteiden valmistelua edistämällä hankkeita valmistelevien 
verkottumista ja kohtaamismahdollisuuksia

–  toimia neuvonantajana, järjestää kuulemistilaisuuksia ja antaa lausuntoja hyväksyttävistä 
kansalaisaloitteista auttaakseen komissiota arvioinneissa ja myöhemminkin missä tahansa 
seurantavaiheessa. 

Tässä tarkoituksessa ETSK järjestää vuosittain huhtikuussa konferenssin, kansalaisaloitepäivän, joka 
on omistettu pelkästään kansalaisaloitteeseen liittyville kysymyksille ja välineen kehittämiselle.

Lisätietoa aiheesta saa osoitteesta www.eesc.europa.eu/eci

Kansalaisten oikeuksiin voi perehtyä lisää tutustumalla ETSK:n julkaisuun "Aktiivisen kansalaisen EU-
passi": www.eesc.europa.eu/eci
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Avainkäsitteiden 
selitykset
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Eurooppalainen kansalaisaloite
Miljoona EU:n kansalaista voi kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen uudeksi unionin 
säädökseksi. 

Järjestäjät
Eurooppalaisen kansalaisaloitteen alulle paneva kansalaistoimikunta: toimikunta koostuu vähintään 
seitsemästä henkilöstä, jotka ovat ainakin seitsemän eri jäsenvaltion asukkaita.

Tuenilmaus
Käsin allekirjoitetut tai sähköisesti kerätyt kannatuksen ilmaukset eurooppalaiselle 
kansalaisaloitteelle.

Rekisteröinti
Kansalaisaloitteen rekisteröinti, tarkistaminen ja julkistaminen, jonka jälkeen alkaa allekirjoitusten 
kerääminen.

Sähköinen keräys
Komission tarjoamaan avoimen lähdekoodin ohjelmistoon pohjautuva tuenilmausten sähköinen 
kerääminen internetissä. Jäsenvaltioiden viranomaisten on hyväksyttävä käytettävä järjestelmä.

Aloitteen toimittaminen
Varmennettuja allekirjoituksia koskevan todistuksen jättäminen komissiolle. Näin vahvistetaan, että 
tietty määrä kansalaisia tietystä määrästä jäsenvaltioita tukee kyseistä aloitetta.

Avainkäsitteiden 
selitykset



Hyödyllisiä linkkejä 
ja asiakirjoja
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Voitte ottaa yhteyttä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean sihteeristöön ajantasaisen tiedon 
saamiseksi:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Unit for Relations with Organised Civil Society and Forward Studies
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Sähköpostiosoite: citizensinitiative@eesc.europa.eu

ETSK:n tarjoamaa tietoa kansalaisaloitteesta
www.eesc.europa.eu/eci

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 211/2011 
kansalaisaloitteesta,  annettu 16. helmikuuta 2011
Viite: Euroopan unionin virallinen lehti L 65, 11.3.2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=URISERV:ai0044 

ETSK:n lausunto aiheesta "Kansalaisaloite"
Viite: CESE 993/2010, julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden numerossa C 44, 11.2.2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

ETSK:n lausunto aiheesta "Osallistava demokratia ja kansalaisaloite (11 artikla)"
Viite: CESE 465/2010, julkaistu Euroopan unionin virallisen lehden numerossa C 354, 28.12.2010.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465

Lissabonin sopimusta koskeva ETSK:n internetsivu
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

ETSK – Tietoa osallistavasta demokratiasta ja kansalaisyhteiskunnasta
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

ETSK:n sekä kansalaisyhteiskunnan eurooppalaisten organisaatioiden  
ja verkostojen yhteysryhmä 
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Euroopan komissio 

Kansalaisaloitteen internetsivu ja rekisteri
Komissiolla on kattava internetsivu, jossa on kaikki kansalaisaloitetta koskeva merkityksellinen 
tieto: tiedot menettelystä itsestään ja sitä koskevista säädöksistä, yleiskatsaus kaikista, aiemmista 
ja nykyisistä, kansalaisaloitteista, ohjelmistoja sähköistä keruuta varten sekä linkkejä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten sivustoille. Lisäksi se toimii portaalina, jonka kautta vireillepanijat 
voivat rekisteröidä kansalaisaloitteensa ja käyttää tiliään. 

Euroopan kansalaisaloitteen internetsivu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=fi

Muita hyödyllisiä yhteystietoja

Europe direct
Soita numeroon 00 800 678 910 11 ilmaiseksi kaikkialta EU:sta.
http://europa.eu/europedirect/

Komission edustustot jäsenvaltioissa
http://ec.europa.eu/represent_fi.htm

Euroopan parlamentti – vetoomukset
www.petiport.europarl.europa.eu/petitions/fi/main

Euroopan oikeusasiamies  
www.ombudsman.europa.eu
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