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EHDOTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
vetoomusvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. pitää myönteisenä, että komissio on valinnut vuoden 2010 kansalaisuuskatsauksessa 
ennakoivan lähestymistavan kuvailevan sijasta, sillä näin saadaan parempi yleiskuva 
toimista, joita komissio aikoo toteuttaa tulevaisuudessa;

2. pahoittelee kuitenkin, ettei perussopimusten määräyksiä kansalaisuudesta saada siirrettyä 
käytäntöön; muistuttaa, että EU:n kansalaisuus tarjoaa joukon täydentäviä oikeuksia, jotka 
taataan unionin perussopimuksissa, vahvistetaan EU:n perusoikeuskirjassa ja muotoillaan 
johdetussa oikeudessa;

3. huomauttaa, että sääntelyn parantaminen ei periaatteessa tarkoita sen vähentämistä ja että 
monilla toiminnan aloilla tarvitaan usein sitovaa oikeutta, jolla varmistetaan 
lainsäädännön täytäntöönpano;

4. muistuttaa, että äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen perustuvaa demokratiaan 
osallistumista ei voi asettaa kansalaisten velvollisuudeksi vaan sen on lähdettävä heistä 
itsestään; katsoo, että vaaliprosessi on keino saada unionin kansalaiset tuntemaan 
demokratia omakseen, ja huomauttaa, että eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla on 
ratkaiseva rooli Euroopan "kansan" luomisessa ja että ne rikastuttavat osaltaan 
kansalaisten eurooppalaista identiteettiä;

5. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että unionin kansalaiset tuntevat EU:n 
kansalaisuuteen liittyvät oikeudet – myös vaalioikeudet sekä poliittisten puolueiden 
jäsenyyttä ja perustamista koskevat oikeudet – ja voivat täysin hyödyntää niitä, vaikka 
asuisivat muussa kuin omassa jäsenvaltiossaan;

6. tunnustaa, että Euroopan parlamentin vaalien äänestysvilkkauden tasainen väheneminen 
on haaste; huomauttaa, että vaikka yhä useammat äänestysikäiset unionin kansalaiset eivät 
asu kotijäsenvaltiossaan vaan muussa jäsenvaltiossa, Euroopan parlamentin vaaleissa 
äänestäjiksi on rekisteröitynyt suhteessa vähemmän kansalaisia;

7. huomauttaa, että äänestysvilkkauden kasvattamiseksi tarvitaan paitsi yhteisiä periaatteita –
yleiset, välittömät, vapaat ja salaiset vaalit – myös käytännön järjestelyjä ja väkeviä 
unionin symboleja (esimerkiksi Euroopan parlamentin vaalien järjestämistä samaan 
aikaan kaikissa jäsenvaltioissa);

8.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että Euroopan parlamentin vaalien tulokset 
julkistetaan yhtä aikaa kaikissa EU-maissa;

9. pitää hyvänä komission aikomusta parantaa järjestelyitä, joilla nykyään estetään 
useampaan kertaan äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa;
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10. kehottaa jäsenvaltioita antamaan unionin kansalaisille äänioikeuden alueellisissa 
vaaleissa, kun kyseisillä alueilla on lainsäädäntävaltaa;

11. painottaa erityisesti, että unionin kansalaiset hyötyvät eurooppalaisesta asemastaan täysin 
vain, jos he ja kaikki sidosryhmät – jäsenvaltiot, unionin toimielimet ym. – ovat tietoisia 
tuon aseman mukanaan tuomista oikeuksista ja velvollisuuksista; toivoo, että vuosi 2013 
Euroopan unionin kansalaisten teemavuotena lisää huomattavasti yleistä tietoisuutta EU-
kansalaisen asemasta;

12. iloitsee komission aikomuksesta yksinkertaistaa menettelyjä, joilla sidosryhmät voivat 
hyödyntää EU:n kansalaisten oikeuksien täytäntöönpanoon myönnettävää rahoitustukea, 
ja pitää hyvinä sen pyrkimyksiä varmistaa näille ohjelmille riittävät määrärahat; pyytää 
komissiota kertomaan tarkemmin, ovatko ohjelmat avoinna poliittisille säätiöille, joiden 
perusluonteeseen kuuluu edistää aktiivista kansalaisuutta;

13. korostaa, että unionin kansalaisuudesta tiedottamista olisi painotettava liittymistä 
valmistelevassa tukivälineessä;

14. palauttaa mieliin, että yhdistykset, säätiöt ja keskinäiset yhtiöt ovat kiinteä osa 
yhteiskuntaa kaikkialla Euroopassa ja että niitä koskevien Euroopan laajuisten sääntöjen 
vahvistaminen lujittaisi niiden eurooppalaista ulottuvuutta; kehottaa asiasta vastaavaa 
valiokuntaa tutkimaan, minkälaisilla aloitteilla voitaisiin parhaiten edistää eurooppalaisten 
sääntöjen hyväksymistä yhdistyksille, säätiöille ja keskinäisille yhtiöille;

15. palauttaa mieliin sen myönteisen seikan, että EU:n kansalaisuuteen liittyvät oikeudet ovat 
saaneet täydennystä uudesta oikeudesta, eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jota 
sovelletaan huhtikuusta 2012 alkaen;

16. kehottaa jäsenvaltioita ja EU:n toimielimiä huolehtimaan hyvissä ajoin kaikista 
tarvittavista hallinnollisista ja käytännön järjestelyistä, jotta unionin kansalaiset voivat 
osallistua tiiviimmin unionin demokraattisen elämään kansalaisaloitteen välityksellä;

17. kehottaa kaikkia sidosryhmiä hyödyntämään ajan, joka edeltää kansalaisaloitteesta 
annetun asetuksen soveltamisen aloittamista, ja edistämään laajamittaisesti tämän 
osallistuvan demokratian uuden välineen käyttöä.


