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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta
(2014/2257(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 24 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kansalaisaloitteesta (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)),

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011 
kansalaisaloitteesta,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan yhdessä 
vetoomusvaliokunnan kanssa 26. helmikuuta 2015 järjestämän kuulemisen 
kansalaisaloitteesta,

– ottaa huomioon parlamentin politiikkayksikkö C:n vuonna 2014 julkaiseman 
tutkimuksen ”European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation”,

– ottaa huomioon 4. maaliskuuta 2015 tehdyn Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen 
komissiota koskevan oma-aloitteisen tutkinnan OI/9/2013/TN päättämisestä,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun helmikuussa 2015 julkaiseman 
tutkimuksen ”Implementation of the European Citizens’ Initiative”,

– ottaa huomioon 1. huhtikuuta 2015 annetun komission kertomuksen eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan 
mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan ja vetoomusvaliokunnan lausunnot 
(A8-0000/2015),

A. katsoo, että eurooppalainen kansalaisaloite on osallistavan demokratian 
poikkeuksellinen ja innovatiivinen väline Euroopan unionissa ja sen potentiaalia on 
hyödynnettävä täysimääräisesti ja tehostettava parhaiden tulosten saavuttamiseksi;

B. ottaa huomioon, että on kulunut kolme vuotta asetuksen (EU) N:o 211/2011 
voimaantulosta 1. huhtikuuta 2012, joten on tärkeää arvioida sen täytäntöönpanoa, jotta 
voidaan havaita mahdolliset puutteet ja ehdottaa toteuttamiskelpoisia ratkaisuja sen 
pikaista uudelleentarkastelua varten;
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C. ottaa huomioon, että suurin osa eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjistä on 
kohdannut vaikeuksia sekä käytännön asioissa että oikeudellisissa näkökohdissa 
laatiessaan eurooppalaista kansalaisaloitetta, ja toteaa, että useiden hylättyjen 
eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjät ovat näin ollen toimittaneet valituksia 
komission päätöksestä unionin tuomioistuimelle, kuten on käynyt ilmi laajasta 
yhteydenpidosta kansalaisyhteiskunnan kanssa ja eurooppalaisia kansalaisaloitteita 
koskevista tutkimuksista;

D. ottaa huomioon, että jotkut instituutiot, kansalaisjärjestöt, ajatushautomot ja 
kansalaisyhteiskunnan ryhmät ovat kiinnittäneet huomiota eurooppalaisten 
kansalaisaloitteiden organisoinnissa esiintyviin lukuisiin puutteisiin ja ehdottaneet 
parannuksia;

1. korostaa, että kansalaisaloite tarjoaa kansalaisille poikkeuksellisen mahdollisuuden 
määrittää ja ilmaista pyrkimyksiään sekä pyytää EU:ta toimimaan, ja painottaa, että 
kansalaisaloitetta on edistettävä, tehostettava ja tuettava; korostaa lisäksi, että oman 
äidinkielen käyttäminen on kansalaisoikeus ja että kaikki eurooppalaiseen 
kansalaisaloitteeseen liittyvä toiminta on sen vuoksi voitava toteuttaa kunkin omalla 
äidinkielellä;

2. kehottaa komissiota tarjoamaan mahdollisimman paljon neuvontaa – erityisesti 
oikeudellista neuvontaa – eurooppalaisten kansalaisaloitteiden järjestäjille Europe 
Direct -yhteyspalvelun kautta, jotta ne saavat tietoa käytettävissä olevista 
mahdollisuuksista eivätkä sorru siihen virheeseen, että ne ehdottaisivat sellaista 
eurooppalaista kansalaisaloitetta, joka ei kuulu komission toimivaltaan, tai antamaan 
neuvonnan riippumattoman yrityksen tai elimen tehtäväksi, jotta vältetään mahdollinen 
eturistiriita komission itsensä kanssa; toteaa kuitenkin, että Lissabonin sopimuksen 
nojalla eurooppalaisissa kansalaisaloitteissa esiin tuodut kysymykset eivät ehkä kuulu 
kokonaisuudessaan komission toimivaltaan; on lisäksi sitä mieltä, että komission olisi 
harkittava eurooppalaisia kansalaisaloitteita käsittelevän toimiston perustamista 
jokaiseen jäsenvaltioon;

3. korostaa tarvetta antaa yksityiskohtaisemmat ohjeet oikeusperustojen tulkinnasta ja 
enemmän tietoa tietosuojavelvoitteista kussakin jäsenvaltiossa, jossa järjestäjät 
toteuttavat kampanjoitaan, ja järjestäjien mahdollisuudesta ottaa vakuutus;

4. korostaa, että asetuksen (EU) N:o 211/2011 4 artiklan mukaan, jos komissio epää 
kansalaisaloitteen rekisteröinnin, "se ilmoittaa järjestäjille epäämisen perusteet sekä 
kaikki heidän käytettävissään olevat oikeudelliset ja muut keinot"; toteaa tässä 
yhteydessä, että järjestäjät ovat esittäneet useita valituksia siitä, etteivät ne ole saaneet 
tietoonsa yksityiskohtaisia ja perinpohjaisia syitä eurooppalaisten kansalaisaloitteidensa 
epäämiselle, ja kehottaa komissiota toimittamaan mahdollisimman paljon tietoja syiden 
selventämiseksi ja ohjaamaan järjestäjiä mahdollisen ratkaisun löytämisessä;

5. kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta rekisteröidä ainoastaan osa 
aloitteesta, jos eurooppalainen kansalaisaloite ei kuulu kokonaisuudessaan komission 
toimivaltaan, ja antamaan järjestäjille rekisteröinnin yhteydessä tiedon siitä, minkä osan 
ne voisivat rekisteröidä;
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6. kehottaa komissiota parantamaan allekirjoitusten keruuseen verkossa käytettävän 
ohjelmistonsa käyttäjäystävällisyyttä ja tarjoamaan palvelimiaan sähköisten 
allekirjoitusten varastoimiseen pysyvästi ilmaiseksi;

7. kehottaa komissiota harkitsemaan uudelleen allekirjoitusten keruuseen varatun 
ajanjakson automaattista alkamista eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröinnin 
jälkeen ja sallimaan järjestäjien päättää, milloin sen olisi alettava;

8. suhtautuu myönteisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdotukseen 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen tekstin kääntämisestä ilmaiseksi, jotta vähennetään 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestämiskustannuksia, ja kehottaa sitä perustamaan 
tarvittavan toimintakehyksen;

9. pitää järjestäjien kannalta liian monimutkaisena sitä, että niiden on toimitettava erilaisia 
henkilötietoja eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tueksi 28 jäsenvaltiossa lukuisten 
kansallisten säännösten mukaisesti, kuten asetuksessa (EU) N:o 211/2011 säädetään, ja 
ehdottaa, että harkitaan sähköisen unionin kansalaisuuden käyttöön ottamista; kehottaa 
komissiota sen vuoksi tutkimaan tätä asiaa digitaalistrategiassaan;

10. toteaa, että järjestäjien henkilökohtaiseen vastuuseen liittyy arkaluonteinen tietosuojaa 
koskeva ongelma, kun kerätään allekirjoittajien henkilötietoja, ja ehdottaa, että 
vaadittujen tietojen määrää vähennetään tai vastuuta laajennetaan vapaaehtoisiin 
kampanjan toteuttajiin ja asetuksen (EU) N:o 211/2011 vastuuta koskevan 13 artiklan 
sanamuotoa muutetaan, jotta tehdään selväksi, että henkilökohtainen vastuu ei ole 
rajaton; ehdottaa tätä varten, että otetaan mallia ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin 19. marraskuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/99/EY 3 artiklasta sen vahvistamiseksi, että järjestäjät ovat vastuussa teoista, jotka 
ovat lainvastaisia ja jotka tehdään tahallaan tai ainakin törkeästä tuottamuksesta;

11. ehdottaa, että ajanjakso, jonka aikana jäsenvaltioiden on vahvistettava verkossa 
toteutettava keruujärjestelmä, pidennetään kahteen kuukauteen (yhden kuukauden 
sijasta) ja järjestäjille varattu tuenilmausten keruun ajanjakso pidennetään 
18 kuukauteen (12 kuukauden sijasta);

12. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tarkistuksen joustavasti, kun ne saavat 
tuenilmauksia sellaista eurooppalaista kansalaisaloitetta varten, joka ylittää juuri 
miljoonan allekirjoituksen kynnyksen, jotta kansalaisaloite voidaan toimittaa 
komissiolle;

13. kehottaa komissiota tarkistamaan asetuksen (EU) N:o 211/2011 10 artiklan c alakohdan 
sanamuotoa, jotta varmistetaan vaatimukset täyttänyttä eurooppalaista kansalaisaloitetta 
koskevat asianmukaiset jatkotoimet, mukaan lukien täysistuntokeskustelu parlamentissa 
ja sen jälkeen äänestys eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta; kehottaa komissiota 
aloittamaan säädöksen valmistelun vaatimukset täyttäneestä eurooppalaisesta 
kansalaisaloitteesta 12 kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä;

14. on sitä mieltä, että eurooppalaisten kansalaisaloitteiden poliittisen ulottuvuuden 
korostamiseksi asetuksen (EU) N:o 211/2011 11 artiklan mukaisesti järjestettävä 
julkinen kuuleminen olisi toteutettava siten, että järjestäjillä on mahdollisuus aloittaa 
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vuoropuhelu Euroopan parlamentin jäsenten kanssa; korostaa, että eurooppalaisia 
kansalaisaloitteita koskevat kuulemiset olisi järjestettävä puolueettomassa 
valiokunnassa, joka ei ole pääasiallisessa vastuussa käsiteltävänä olevasta asiasta;

15. kehottaa komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta rahoittaa eurooppalaisia 
kansalaisaloitteita EU:n talousarviosta eurooppalaisten ohjelmien, esimerkiksi 
"Kansalaisten Eurooppa" -ohjelman ja perusoikeus-, tasa-arvo- ja 
kansalaisuusohjelman, kautta kun otetaan huomioon, että eurooppalaisten 
kansalaisaloitteiden organisointia varten todella tarvitaan taloudellista tukea ja että EU:n 
talousarvioon on esitetty lukuisia tarkistuksia tätä varten;

16. suhtautuu myönteisesti eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta 1. huhtikuuta 2015 
annettuun komission kertomukseen ja kehottaa komissiota varmistamaan tämän 
välineen tarkistamisen yhteydessä, että kaikki asianmukaiset oikeudelliset toimet 
pannaan täytäntöön, kun eurooppalaisen kansalaisaloitteen katsotaan täyttäneen 
vaatimukset menestyksekkäästi;

17. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


