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EHDOTUKSET 

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

1. pitää ilahduttavina Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa vuonna 2015 esitettyjä hakemuksia 

ja hankkeiden laatua; toteaa, että vuonna 2015 pystyttiin rahoittamaan vain noin kuusi 

prosenttia Euroopan muistiperintö- ja Kansalaisyhteiskunta-hankkeista; katsoo näin ollen, 

että näiden kahden ohjelmalohkon rahoitusta olisi lisättävä tuntuvasti; ehdottaa, että 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan mukaisesti otetaan huomioon 

osallistavan demokratian tärkeä ulottuvuus, että tulevina vuosina osallistumista lisätään 

järjestämällä tiedotuskampanjoita ja ottamalla käyttöön sekä unionin että kansalliset 

tiedotusvälineet kattava sisällökäs ja helppokäyttöinen viestintäportaali, jonka tehtävänä 

on välittää selkeitä tietoja ohjelman painopisteistä ja siihen osallistumisen 

mahdollisuuksista ja tiedottaa unionin kansalaisille Kansalaisten Eurooppa -ohjelman 

olemassaolosta ja rohkaista heitä pohtimaan ohjelmasta saatavaa hyötyä ja tuntemaan 

itsensä osallisiksi; ehdottaa, että hakijoille annetaan mahdollisuus käyttää sähköisen 

osallistumisen välineitä; 

2. toteaa jälleen toivovansa vahvempaa roolia ohjelman painopisteiden ja tavoitteiden 

asettamisessa; suosittelee, että seuraavan sukupolven Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalla 

olisi oltava oikeusperusta, joka mahdollistaa Euroopan parlamentin täysimääräisen 

osallistumisen lainsäädäntöprosessiin tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti ja 

osallistumisen ohjelman painopisteiden määrittelyyn lainsäädäntövallan käyttäjänä 

tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti samanarvoisena neuvoston kanssa; 

suosittelee ohjelman kielen yksinkertaistamista entisestään, jotta mahdollisuudet osallistua 

ohjelmaan olisivat laajat; 

3. painottaa, että Kansalaisten Eurooppa -ohjelman avulla olisi autettava kansalaisia 

ymmärtämään unionia, sen historiaa ja monimuotoisuutta sekä tuettava unionin 

kansalaisuutta ja parannettava kansalaisten demokraattista osallistumista unionin tasolla; 

katsoo, että ohjelman avulla oli myös lisättävä tietämystä Euroopan muistiperinnöstä, 

yhteisestä historiasta ja yhteisistä arvoista sekä rauhan edistämistä koskevasta unionin 

päämäärästä ja varmistettava, että kansalaiset ymmärtävät paremmin Euroopan unionin 

historian ja sen syntyvaiheet kahden maailmansodan jälkimainingeissa; korostaa, että 

ohjelman avulla olisi myös edistettävä kansalaisten demokraattista osallistumista ja 

vaikuttamista unionin tasolla parantamalla kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan 

laadintaprosessista ja lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan osallistua 

kansalaisyhteiskuntaan, kulttuurien väliseen ja vapaaehtoistoimintaan unionin tasolla; 

katsoo, että tämä tavoite voitaisiin saavuttaa esimerkiksi järjestämällä 

tiedotuskampanjoita, joilla edistetään keskustelua, pohdintaa ja verkostojen kehittämistä; 

4. painottaa jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallishallintojen merkitystä ohjelman 

vaikuttavuuden ja suosion lisäämisessä myös siten, että jäsenvaltiot ottavat suuremman 

roolin ohjelman painopisteiden määrittelemisessä ja maksimoivat kansallisten 

yhteyspisteiden potentiaalin siten, että yhteyspisteille annetaan mahdollisuus työskennellä 

ja vaihtaa kokemuksia muiden vastaavien hankkeiden, kuten Erasmus ja Luova Eurooppa 

-ohjelman, kanssa; kehottaa myös ottamaan Euroopan parlamentin entistä enemmän 



 

PE589.262v02-00 4/6 AD\1108948FI.docx 

FI 

mukaan esimerkiksi siten, että ohjelman seurantaa arvioidaan vuosittain parlamentin 

kulttuurivaliokunnassa; 

5. panee merkille ystävyyskuntahankkeita koskevan ohjelman menestyksen kaikkialla 

unionissa; kehottaa jäsenvaltioita edistämään tätä ohjelmaa kunnissaan ja helpottamaan 

kuntien välistä yhteistyötä; 

6. painottaa, että hylättyihin hakemuksiin olisi vastattava asianmukaisesti ja ilmoitettava 

hylkäämisen syyt, erityisesti silloin kun hakemuksen esittänyt yhteisö pyytää selitystä; 

ehdottaa, että mahdollisuuksien mukaan pohdittaisiin, mitkä ovat samankaltaisten 

hylättyjen hakemusten keskeiset ongelmat; 

7. painottaa, että tietyt Kansalaisten Eurooppa -ohjelman tavoitteet ovat samankaltaisia kuin 

eurooppalaisen kansalaisaloitteen tavoitteet tai täydentävät niitä; toteaa, että 

samankaltaista on erityisesti pyrkimys saada kansalaiset mukaan unionin työhön; katsoo, 

että tästä syystä olisi toteutettava toimia, joiden avulla päästään yhteisymmärrykseen 

lähestymistavasta, jota noudatetaan suunniteltaessa kansalaisten osallistumista ja 

osallistavaa demokratiaa koskevia unionin politiikkatoimia, joita johdonmukainen 

viestintästrategia tukee, jotta kaikki Euroopan kansalaisuuteen liittyvät komission 

ohjelmat voidaan koota yhdeksi kokonaisuudeksi mahdollisesti arvostamalla enemmän ja 

tuomalla esiin välittömiä kokemuksia ja ruohonjuuritason osallistumista; 

8. painottaa, että on luotava julkinen luettelo mahdollisista kumppaneista kaikissa 

jäsenvaltioissa, jotta voidaan helpottaa kumppanuutta niiden tahojen välillä, jotka haluavat 

osallistua Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaan; 

9. kehottaa poistamaan kieliesteet ohjelmaan hakemista koskevasta menettelystä ja korostaa, 

että huolimatta unionin pyrkimyksistä tuottaa tietoa kaikilla unionin virallisilla kielillä, 

valtaosa tiedosta on julkaistu englannin, ranskan ja saksan kielillä; 

10. painottaa, että unionin jäsenyyttä tavoittelevien maiden osallistuminen ohjelmaan johtaa 

parempaan keskinäiseen ymmärrykseen ja tiiviiseen yhteistyöhön; suosittaa lisäämään 

kansainvälisyyttä kutsumalla kaikki EFTA- ja ETA-maat, liittyvät maat ja ehdokasmaat 

yhteistyötoimintaan hankkeisiin hakemisessa, ja kehottaa tehostamaan yhteistyötä 

unionissa toimivien kansalaisjärjestöjen, itäisen kumppanuuden valtioiden ja mahdollisten 

ehdokasmaiden kanssa, jotta unioni tuotaisiin lähemmäksi kansalaisia; 

11. katsoo, että ohjelmaa olisi myös käytettävä sellaisten Euroopan unionissa jo olemassa 

olevien suoran osallistumisen väylien esiin tuomiseen, kuin eurooppalainen 

kansalaisaloite, kansalaisfoorumit ja julkiset kuulemiset, jotta voidaan herättää tietoisuutta 

suoran vaikuttamisen mahdollisuuksista unionin institutionaalisessa rakenteessa; 

12. painottaa, että ennen kuin jokin maa liittyy Euroopan unioniin, tarvitaan perusteellista ja 

kokonaisvaltaista valmistelua, joka liittyy  muistiperintöön ja menneisyyden tuntemiseen 

sekä sen varmistamiseen, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti asianomaisen maan 

yhteiskuntaelämään; 

13. kehottaa nykyistä ”euroskeptisyyden” nousua ajatellen yksinkertaistamaan ohjelmaan 

liittymistä koskevaa menettelyä ja lisäämään sen rahoitusta parempien tulosten 

saavuttamiseksi;  
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14. korostaa sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen median suurta potentiaalia ja kehottaa 

tehostamaan niiden käyttöä unionin arvojen edistämisen ja historian vaalimisen välineinä 

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmassa. 
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