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EUROOPPALAINEN KANSALAISALOITE

Eurooppalainen kansalaisaloite on Euroopan unionin osallistuvan demokratian keskeinen
väline, jonka avulla unionin kansalaiset voivat keräämällä vähintään miljoona allekirjoitusta
vähintään neljäsosasta jäsenvaltioita kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen säädökseksi
perussopimusten täytäntöönpanoa varten. Kansalaisaloitetta koskevista menettelyistä ja
edellytyksistä säädetään asetuksessa (EU) N:o 211/2011. Sen jälkeen kun asetusta alettiin
soveltaa, komissiolle on esitetty menestyksekkäästi kolme aloitetta.

OIKEUSPERUSTA

— Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan 4 kohta

— Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 artiklan 1 kohta

— asetus (EU) N:o 211/2011

— Euroopan parlamentin työjärjestyksen 211 ja 218 artikla

TAUSTA

Kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason kansalaisaloitteet ovat useimpien jäsenvaltioiden
kansalaisten käytössä oleva väline, mutta aloitteiden soveltamisalat ja niitä koskevat menettelyt
eroavat huomattavasti toisistaan. Maastrichtin sopimuksella otettiin käyttöön Euroopan
unionin kansalaisuuden käsite, josta on johdettu eurooppalainen kansalaisaloite (1.3.1).
Jo vuonna 1996 ennen Amsterdamin hallitustenvälistä konferenssia Itävallan ja Italian
ulkoministerit ehdottivat, että Euroopan parlamentissa käytössä olevan vetoomusoikeuden
rinnalle luotaisiin kansalaisille oikeus tehdä valituksia, mutta konferenssi ei käsitellyt ehdotusta.
Nykyistä kansalaisaloitetta lähinnä muistuttava kansalaisaloitejärjestelmä esiintyi ensi kerran
ehdotuksessa perustuslakisopimukseksi (47 artiklan 4 kohta). Vaikka valmistelukunnan
puheenjohtajisto ei hyväksynyt asian sisällyttämistä lopulliseen tekstiin, asia pysyi vireillä
kansalaisjärjestöjen keskitetyn toiminnan ansiosta. Perustuslakisopimuksen ratifioinnin
epäonnistuttua vastaavanlaisia määräyksiä sisällytettiin Lissabonin sopimukseen.
Nykyään oikeus esittää kansalaisaloite vahvistetaan SEU:n II osastossa (Määräykset
demokratian periaatteista). SEU:n 11 artiklan 4 kohdassa luodaan perusta tälle oikeudelle,
ja SEUT:n 24 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan yleiset periaatteet säädökselle, jossa
määritellään konkreettiset menettelyt ja edellytykset. Asetusehdotus syntyi kattavien
kuulemisten tuloksena[1]. Neuvottelut lopullisesta asetustekstistä kestivät useita kuukausia –
asetusehdotus toimitettiin parlamentille ja neuvostolle 31. maaliskuuta 2010 ja poliittiseen
sopimukseen päästiin 15. joulukuuta 2010, mikä mahdollisti asetustekstin virallisen
hyväksymisen parlamentissa ja neuvostossa 16. helmikuuta 2011. Asetus (EU) N:o 211/2011
tuli voimaan 1. huhtikuuta 2011. Koska jäsenvaltiotasolla tarvittiin teknisiä mukautuksia

[1]Komission vihreä kirja (COM(2009)0622).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_1.3.1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:fi:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0622
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sujuvan tarkistamismenettelyn luomiseksi, asetuksen varsinainen soveltaminen alkoi vuotta
myöhemmin. Komissio velvoitettiin antamaan 1. huhtikuuta 2015 mennessä ja sen jälkeen joka
kolmas vuosi kertomus kansalaisaloiteasetuksen soveltamisesta sen mahdollista tarkistamista
varten. Komission hyväksyi tällaisen kertomuksen (COM(2015)0145) 31. maaliskuuta 2015.
Kertomuksessa kuvattiin kansalaisaloitteen nykytilannetta ja arvioitiin sen täytäntöönpanoa
sekä mainittiin useita kolmen ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana havaittuja ongelmia,
jotka liittyvät uuteen institutionaaliseen ja sääntelykehykseen. Siinä korostettiin tiettyjä
puutteita ja otettiin huomioon myös joitakin Euroopan parlamentin asiasta tekemiä
tutkimuksia.[2]

Oikeus esittää kansalaisaloite olisi erotettava selvästi oikeudesta esittää vetoomus, koska
nämä oikeudet ovat monilta osin erilaiset. Vetoomuksia voivat esittää EU:n kansalaiset tai
kaikki EU:n alueella asuvat luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt (2.1.4), ja vetoomusten on
liityttävä unionin toimialaan kuuluviin asioihin ja koskettava suoraan vetoomuksen esittäjää.
Vetoomukset osoitetaan Euroopan parlamentille, joka on kansalaisia suoraan edustava EU:n
elin. Kansalaisaloite on suora kehotus unionin säädöksen antamiseksi, ja siinä on noudatettava
erityisiä sääntöjä vaadittavasta tuesta. Aloite osoitetaan komissiolle, jolla on yksinoikeus esittää
säädösehdotuksia. Tässä mielessä kansalaisaloite muistuttaa Euroopan parlamentille (SEUT:n
225 artikla) ja neuvostolle (SEUT:n 241 artikla) annettua aloiteoikeutta.

MENETTELY

A. Kansalaistoimikunta
Näin mittava hanke edellyttää tietynasteista organisoitua rakennetta. Kansalaisaloitteen
ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan järjestelytoimikunta, jota kutsutaan
kansalaistoimikunnaksi. Toimikunta koostuu vähintään seitsemästä henkilöstä, jotka ovat
ainakin seitsemän eri jäsenvaltion asukkaita (mutta eivät välttämättä eri kansallisuuksien
edustajia), ja heidän on ikänsä puolesta oltava oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin
vaaleissa. Euroopan parlamentin jäsenet voivat osallistua, mutta heitä ei voida laskea mukaan
toimikunnan muodostamiseksi vaadittavaan kansalaisten vähimmäismäärään. Toimikunnan
on nimettävä yksi edustaja ja yksi varaedustaja, jotka toimivat kansalaisaloitteessa
yhteyshenkilöinä.
B. Rekisteröinti
Ennen kuin toimikunta voi aloittaa tuenilmausten keruun kansalaisilta, sen on rekisteröitävä
aloite komissiossa. Sitä varten on toimitettava seuraavat tiedot: kansalaisaloitteen nimi ja aihe
sekä lyhyt kuvaus aloitteesta, ehdotettu oikeusperusta, tiedot kansalaistoimikunnan jäsenistä
ja tiedot ehdotetun aloitteen kaikista tuki- ja rahoituslähteistä. Järjestäjät voivat toimittaa
tarkempia tietoja liitteessä ja esittää esimerkiksi luonnoksen säädökseksi.
Komissio päättää kahden kuukauden kuluessa, rekisteröidäänkö ehdotettu aloite. Sitä ei
rekisteröidä, jos menettelyjä koskevia vaatimuksia ei ole täytetty tai jos aloite ylittää
komission toimivallan tehdä ehdotus unionin säädökseksi perussopimusten soveltamiseksi.
Rekisteröinti evätään myös, jos kansalaisaloite on selvästi aiheeton, oikeuden väärinkäyttöä
tai tehty haitantekotarkoituksessa taikka selvästi SEU:n 2 artiklassa esitettyjen unionin
arvojen vastainen. Komission päätöksestä voi valittaa käyttäen oikeudellisia ja muita keinoja.
Rekisteröidyt aloitteet julkistetaan komission verkkosivustolla.

[2]Kansalaisoikeuksien sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden politiikkayksikkö, ”European Citizens
Initiative – First lessons of implementation” (2014), saatavilla englanniksi osoitteessa
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FI/1-2015-145-FI-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fi/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
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C. Tuenilmausten kerääminen
Kun kansalaisaloite on rekisteröity, järjestäjät voivat aloittaa tuenilmausten keräämisen. Se
on tehtävä 12 kuukauden kuluessa. Tuenilmaukset voidaan kerätä paperilla tai sähköisesti.
Jos ne kerätään verkossa, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ensin vahvistettava
verkossa toteutettava keruujärjestelmä. Yksityiskohtaiset säännöt verkossa toteutettavien
keruujärjestelmien teknisistä eritelmistä on annettu komission täytäntöönpanoasetuksessa
(asetus (EU) N:o 1179/2011).
Riippumatta siitä, kerätäänkö tuenilmaukset paperilla tai sähköisesti, vahvistamiseen
sovelletaan samoja tietovaatimuksia. Kyseiset vaatimukset määritellään jäsenvaltiotasolla
asetuksen (EU) N:o 211/2011 liitteessä III. Yhdeksän jäsenvaltiota[3] ei vaadi kansalaisaloitteen
allekirjoittajien henkilökohtaista tunnistenumeroa tai henkilöasiakirjan numeroa. Kaikissa
muissa jäsenvaltioissa tällainen tunniste vaaditaan. Liitteessä mainitaan henkilöasiakirjojen
tyypit, joita voidaan käyttää kussakin jäsenvaltiossa, jossa niitä vaaditaan.
Jotta kansalaisaloite voidaan ottaa komission käsiteltäväksi, siihen on kerättävä miljoona
tuenilmausta 12 kuukauden kuluessa. Jotta aloite voidaan hyväksyä tietyssä jäsenvaltiossa,
allekirjoittajia on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään jäsenvaltiosta valittujen Euroopan
parlamentin jäsenten määrä kerrottuna luvulla 750. Näin kussakin jäsenvaltiossa vaadittava
tuenilmausten vähimmäismäärä noudattaa samaa alenevaa suhteellisuutta, jota sovelletaan
Euroopan parlamentin edustajanpaikkojen jakamiseen jäsenvaltioiden kesken.
D. Tarkistaminen ja vahvistaminen
Kerättyään vaadittavat tuenilmaukset riittävästä määrästä jäsenvaltioita järjestäjien on
toimitettava tuenilmaukset toimivaltaisille kansallisille viranomaisille[4], joiden tehtävänä on
vahvistaa komission jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella kokoamat tuenilmaukset.
Viranomaiset, joille tämä tehtävä on annettu, ovat yleensä sisäministeriöt, vaalilautakunnat tai
väestörekisteritoimistot. Jäsenvaltioiden viranomaisten on vahvistettava tuenilmaukset kolmen
kuukauden kuluessa, mutta niiden ei tarvitse todentaa allekirjoituksia.
E. Toimittaminen ja tutkinta
Järjestäjät voivat tässä vaiheessa julkaista jäsenvaltioiden viranomaisilta saadut tuenilmaisujen
määrää koskevat todistukset. Niiden on toimitettava myös tiedot mistä tahansa lähteestä
saadusta rahoituksesta ja noudatettava Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta
koskevista säännöistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 2004/2003 vahvistettuja kynnysarvoja.
Periaatteessa kaikki yli 500 euron summat on ilmoitettava.
Kun komissio on vastaanottanut kansalaisaloitteen, se on velvollinen julkaisemaan sen
viipymättä kansalaisaloiterekisterissä ja vastaanottamaan järjestäjät asianmukaisella tasolla
antaakseen näille mahdollisuuden antaa yksityiskohtainen selvitys aloitteestaan. Komission
kanssa käydyn keskustelun jälkeen järjestäjillä on tilaisuus esitellä kansalaisaloitteensa
Euroopan parlamentissa pidettävässä julkisessa kuulemisessa. Kuulemisen järjestää ehdotetun
kansalaisaloitteen aiheeseen liittyvistä asioista vastaava valiokunta (parlamentin työjärjestyksen
211 artikla).

[3]Alankomaat, Belgia, Irlanti, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.
[4]Luettelo toimivaltaisista kansallisista viranomaisista on osoitteessa http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
authorities-verification

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:FI:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:343:0005:0008:FI:PDF
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification.com?lg=fi
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification.com?lg=fi
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TÄMÄNHETKISET ALOITTEET

Useat järjestöt ovat yrittäneet käynnistää kansalaisaloitteen tapaisia hankkeita jo ennen kuin
kyseinen väline on ollut virallisesti käytettävissä ja ennen sitä koskevien yksityiskohtaisten
menettelyjen vahvistamista. Euroopan vammaisfoorumi käynnisti vuonna 2007 yhden
ensimmäisistä pilottihankkeista, jonka ilmoitettiin keränneen 1,2 miljoonaa allekirjoitusta.
Sen jälkeen kun asetus kansalaisaloitteesta oli vuonna 2010 oli hyväksytty mutta ennen
sen soveltamisen alkamista, Greenpeace ilmoitti keränneensä miljoona allekirjoitusta
muuntogeenisten viljelykasvien käytön kieltämistä vaatineeseen adressiin. Kumpaakaan näistä
hankkeista ei voida kuitenkaan pitää eurooppalaisina kansalaisaloitteina.
Yli 47 aloitetta on käynnistetty 1. huhtikuuta 2012 jälkeen. Niistä 19:ltä evättiin rekisteröinti
siksi, että ne eivät kuuluneet komission toimivallan alaan, ja järjestäjät peruuttivat
14 aloitetta. Rekisteröitynä on tällä hetkellä kahdeksan aloitetta, jotka ovat nyt tuenilmausten
keruuvaiheessa. Vaikka aloitteista vain kolme (Right2Water, One of Us ja Stop Vivisection)
on saanut vaadittavan määrän allekirjoituksia ja esitetty komissiolle, tietyt muut komissiolle
esitetyt aloitteet ovat johtaneet komission jatkotoimiin. Esitetyn Right2Water-aloitteessa
komissiota kehotettiin ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla toteutetaan YK:n tunnustama ihmisten
oikeus veteen ja viemäröintiin ja edistetään veden ja viemäröinnin järjestämistä kaikille
tärkeänä julkisena palveluna. One of Us -aloitteella EU:ta pyydettiin lopettamaan sellaisen
toiminnan rahoittaminen, joka edellyttää ihmisalkioiden tuhoamista, erityisesti tutkimuksen,
kehitysavun ja kansanterveyden alalla. Stop Vivisection -aloitteessa komissiota pyydettiin
esittämään lainsäädäntökehystä, jonka tavoitteena on lopettaa eläinkokeet EU:ssa. Parlamentti
järjesti kunkin aloitteen edustajien kanssa 17. helmikuuta 2014, 10. huhtikuuta 2014 ja
24. huhtikuuta 2015 kuulemiset. Komissio antoi vastauksen, jossa se esitti oikeudelliset ja
poliittiset päätelmänsä näistä kolmesta aloitteesta.
Joitakin eurooppalaisia kansalaisaloitteita on käsitelty unionin yleisessä tuomioistuimessa, joka
totesi viimeisimmässä tuomiossaan T-646/13 Minority SafePack v komissio, että komissio ei
ollut noudattanut velvollisuuttaan selittää yksityiskohtaisesti ja perustella päätöksensä evätä
eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröinti.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on pitänyt kansalaisaloitetta erittäin tärkeänä. Se esitti ennen Lissabonin
sopimuksen voimaantuloa antamassaan päätöslauselmassa[5] ehdotuksen eurooppalaisen
kansalaisaloitteen toteuttamisesta. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentti
osallistui aktiivisesti kansalaisaloiteasetuksesta käytyihin neuvotteluihin. Se on onnistunut
tekemään kansalaisaloitteesta osallistavan demokratian käyttökelpoisen ja käyttäjäystävällisen
välineen. Parlamentin ansiosta tuenilmauksiin vaadittavien jäsenvaltioiden vähimmäismäärä
laski yhteen neljäsosaan. Parlamentti vaati, että käsiteltäväksi ottamisen vahvistaminen on
tehtävä ennakkorekisteröintivaiheessa. Se vaati myös, että kaikilla EU:n kansalaisilla ja EU:ssa
asuvilla on kansalaisuudesta riippumatta oikeus allekirjoittaa eurooppalainen kansalaisaloite.
Parlamentti on esittänyt useita poliittisia kannanottoja, joissa se kehottaa yksinkertaistamaan
ja sujuvoittamaan kansalaisaloitteen esittämismenettelyä ja lisäämään sen vaikutusta.
Kansalaisaloitteen tarkasteluprosessista 28. lokakuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa[6]

parlamentti vaati muun muassa tarkistamaan asetusta niin, että voidaan yksinkertaistaa
henkilötietojen suojaa koskevia vaatimuksia ja antaa rahoitusta kansalaisaloitteen

[5]EUVL C 212 E, 5.8.2010, s. 99.
[6]EUVL C 355, 20.10.2017, s. 17.
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järjestämisen tukemiseksi. Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
alkoi vuonna 2017 valmistella valiokunta-aloitteista mietintöä, jonka tarkoituksena on
kansalaisaloiteasetuksen todellinen tarkistaminen tällä tavalla. Komissio antoi lopulta
syyskuussa 2017 parlamentin pyynnön ja julkisen kuulemisen perusteella ehdotuksen
kansalaisaloite-asetuksen tarkistamisesta[7] siten, että allekirjoituksen antamisen alaikärajaa
laskettaisiin 16 vuoteen, tuenilmausten keräämislomakkeita yksinkertaistettaisiin, kaikille EU:n
kansalaisille annettaisiin mahdollisuus tukea kansalaisaloitetta asuinpaikastaan riippumatta ja
kansalaisaloitteen tutkinta-aikaa pidennettäisiin.
Petr Novak
10/2017

[7]http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_fi.pdf
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