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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa perussopimus-, työjärjestys- ja 
toimielinasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. korostaa, että kansalaisaloite on ensimmäinen osallistavan demokratian työkalu, joka 
antaa EU:n kansalaisille oikeuden tehdä aloite vähintään miljoona allekirjoitusta 
kerättyään, ja pyytää komissiota esittämään toimivaltansa rajoissa asianmukaisen 
ehdotuksen asioista, joita koskevien sopimusten toimeenpanon kansalaiset katsovat 
vaativan lainsäädäntötoimia;

2. pitää erityisen tärkeänä, että kansalaiset voivat osallistua unionin lainsäädäntöprosessiin ja 
olla suoraan mukana lainsäädäntöehdotusten laatimisessa;

3. panee merkille, että yli kuusi miljoonaa EU:n kansalaista on osallistunut 
kansalaisaloitteeseen ja että aloitteista kolme (Right2Water, One of Us ja Stop 
Vivisection) on hyväksytty käsiteltäviksi; kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että 
aloitteiden järjestäjät ovat kohdanneet lukuisia käytännön ongelmia sen jälkeen, kun 
asetus tuli voimaan huhtikuussa 2012; 

4. kehottaa komissiota varmistamaan esimerkiksi nimittämällä kaikkiin komission 
edustustoihin kansalaisaloitteista vastaavan yhteyshenkilön, että kansalaisaloitteen 
järjestäjille on tarjolla kattavasti ei-sitovan oikeusavun kaltaista tukea, koska järjestäjillä 
on ollut vaikeuksia löytää asiaankuuluvia sopimuksia ja lainsäädäntöä, joita käyttää 
hyväksyttävän aloitteen perustana;

5. kehottaa komissiota lisäksi muokkaamaan internet-sivustollaan olevaa komission 
toimivaltaa koskevaa luetteloa ymmärrettävämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi, sillä 
suuri osa jätetyistä kansalaisaloitteista on hylätty sillä perusteella, että niiden aiheet eivät 
kuulu komission toimivaltaan;

6. korostaa, että tuenilmausten jättämiselle tarvitaan yhtenäinen menettely, koska ei ole 
hyväksyttävää, että EU:n kansalaiset eivät voi osallistua kansalaisaloitteisiin 
jäsenvaltioiden erilaisten henkilötietojen luovuttamista koskevien vaatimusten takia; 
kehottaa jäsenvaltioita poistamaan pikaisesti vaatimuksen henkilötunnuksen esittämisestä 
tuenilmauksen yhteydessä, koska siitä koituu vain ylimääräistä byrokraattista painolastia 
tuen keräämiselle eikä tunnus ole tarpeellinen allekirjoittajan henkilöllisyyden 
todentamisessa;

7. korostaa näkemystään, jonka mukaan kansalaisaloitteesta ilmoittamisen ja 12 kuukauden 
nimienkeruuajan alkamisajankohdan välinen automaattinen yhteys on poistettava, jotta 
kansalaisaloitteiden järjestäjät voivat itse päättää, milloin alkavat kerätä tuenilmauksia;

8. panee merkille, että kansalaisaloitteiden järjestäjät ovat kohdanneet vastuuvelvollisuuteen 
liittyviä ongelmia, jotka johtuvat siitä, ettei kansalaiskomiteoilla ole oikeudellista asemaa; 
katsoo, että ongelma voidaan ratkaista vain asetusta tarkistamalla;
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9. vaatii EU:n laajuisen yhtenäisen lähestymistavan omaksumista tuenilmauksille 
vaadittavasta alaikärajasta; suosittelee alaikärajan laskemista 16 vuoteen, koska on tarpeen 
vahvistaa nuorten vastuuntuntoa EU-asioissa ja antaa heille mahdollisuus vaikuttaa 
Eurooppa-hankkeen tulevaan kehitykseen;

10. pitää tervetulleena Euroopan talous- ja sosiaalikomitean halukkuutta tarjota ilmaisia 
käännöspalveluita aloitteiden järjestäjille ja siten edistää kansalaisaloitteiden levittämistä 
kaikilla virallisilla kielillä; katsoo, että näin tuetaan huomattavasti kansalaisten 
mahdollisuuksia edistää omien huolenaiheidensa käsittelyä EU:n alueella;

11. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen kansalaisaloitetta koskevan asetuksen 
tarkistamisesta mahdollisimman pian, jotta kansalaisaloitteen tekeminen olisi helpompaa 
ja kansalaisläheisempää ja jotta sen täyttä potentiaalia voidaan hyödyntää.


