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LEHDISTÖTIEDOTE 
 
 

Electio2014.eu lanseeraustilaisuus: 
Kansalaiset äänestävät seuraavan Euroopan komission 

puheenjohtajan 
 
  

Lukeaksesi lehdistötiedotteen seuraavilla kielillä FR, DE, IT, ES, PL, RO, NL, HU, PT, EL, 

SV, CS, BG, SK, DA, FI, LT, SL, ET, GA, LT and MT, klikkaa tästä. 

  

Bryssel, 4. huhtikuuta 2014 

  

Tänään lanseerattiin verkossa kunninanhimoisin eurovaaliprojekti kautta 

aikojen:Electio2014.eu verkkoalusta ja mobiilisovellus 24 kielellä, joka on suunniteltu 

auttamaan EU äänestäjiä päättämään ketä ehdokasta tai puoluetta äänestää 

Eurovaaleissa 2014. 

  

Electio2014 verkkoalustan (“Electio” tarkoittaa “valintaa” latinaksi) kehitti VoteWatch 

Europe, itsenäinen organisaatio, joka seuraa ja analysoi Euroopan parlamentin ja 

Euroopan unionin neuvoston päätöksentekoa ja toimintaa. Se sisältää seuraavat 

ominaisuudet: 

 Käyttäjät voivat äänestää suosikkiehdokastaan Euroopan komission 

puheenjohtajaksi ja määrittää taitoja kullekin ehdokkaalle. 
 Äänestämällä 20 avainkysymyksessä joista Europarlamentaarikot (mepit) ovat 

äänestäneet viimeisen viiden vuoden aikana, käyttäjät saavat tietää kuka meppi, 

kansallinen puolue tai Eurooppalainen puolueryhmä on lähimpänä heidän omia 

näkemyksiään. Varmistaakseen tasapuolisuuden uudet ehdokkaat voivat myös 

luoda profiilinsa Electio2014-sivuilla. 
 Verkkosivustolle tulee myös EU-laajuisten ja kansallisten mielipidevaikuttajien 

ja kansalaisjärjestöjen kannat 20 aiheeseen osiossa Löydä äänellesi ehdokas ja 

http://www.votewatch.eu/en/news.html
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sivusto mahdollistaa käyttäjien verrata niitä toisiinsa sekä istuvien meppejen ja 

uusien ehdokkaiden kantoihin. 
 PollWatch2014.eu, joka lanseerattiin helmikuussa, muodostaa olennaisen osan 

uutta alustaa. Käyttäjät voivat nähdä millainen vaikutus uusimmalla 

Europarlamenttivaaliennusteella on keskeiseen EU-politiikkaan. 

Professori Simon Hix, VoteWatch Europe:n puheenjohtaja ja London School of 

Economics and Political Science –yliopiston hallintolaitoksen johtaja sanoi: “On kaksi 

asiaa, jotka herättävät äänestäjien kiinnostuksen politiikkaa kohtaan: poliittiset konfliktit ja 

persoonien yhteentörmäykset. Electio2014.eu tarjoaa molempia. Äänestäjät saavat 

selville ketkä mepit ja uudet ehdokkaat vastaavat heidän näkemyksiään 20 avainaiheessa 

ja he voivat myös osoittaa mieltymyksen yhtä komission puheenjohtajaehdokasta 

kohtaan. Tämä auttaa elävoittämään kilpailua.” 

  

Doru Frantescu, VoteWatch Europe:n politiikan johtaja ja toinen perustajista sanoi: “Me 

olemme käyttäneet VoteWatch Europe -tietokantaa yli 6000 Euroopan parlamentin 

nimenhuutoäänestyksessä luodaksemme työkalun, joka mahdollistaa käyttäjiä 

vertaamaan omia näkemyksiään poliitikkojen näkemyksiin. Toiset samankaltaiset työkalut 

pohjautuvat puolueiden lupauksiin, sillä aikaa kun meidän työkalu pohjautuu siihen kuinka 

poliitikot itse asiassa äänestivät. Tämä tekee siitä hyvin luotettavan mittarin 

politiikkamieltymyksistä.” 

  

www.electio2014.eu (verkossa 4 huhtikuuta 2014 11.00 CET alkaen) 

Twitter: @electio2014 

Electio mobiilisovellus on saatavissa seuraaville järjestelmille iOS, Android ja Windows 

Phone. 
 
Saadaksesi lisätietoja tai haastatellaksesi tekijöitä, ole hyvä ja lähetä 

sähköpostia  secretariat@votewatcheurope.eu tai soita meille numeroon +32 2 318 11 

88. 
 
  

Huomautus: 

  

Electio2014.eu on VoteWatch CIC:n projekti. Se saa osan rahoituksesta Euroopan 

parlamentilta, Open Society Foundations:ilta ja Burson-Marsteller / Europe Decides -

hankkeelta. 

 

Euroopan unioni on osallistunut hankkeen rahoitukseen Euroopan parlamentin 

viestintäalan tukiohjelmasta. Euroopan parlamentti ei ole ollut mukana hankkeen 

valmistelussa. Se ei ole millään tavoin vastuussa hankkeen yhteydessä ilmoitetuista 

tiedoista tai ilmaissuista kannoista eikä mitenkään sidoksissa niihin. Sovellettavan 

lainsäädännön mukaisesti näistä tiedoista ja kannoista vastaavat yksinomaan laatijat, 

haastatellut henkilöt, editoijat ja ohjelmien jakelukanavat. Euroopan parlamenttia ei voida 

http://www.pollwatch2014.eu/
http://www.electio2014.eu/
http://www.twitter.com/Electio2014
mailto:secretariat@votewatcheurope.eu
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myöskään pitää vastuullisena hankkeiden toteutuksesta johtuvista välittömistä tai 

välillisistä vahingoista. 
  

 


