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EHDOTUKSET

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

1. pitää ilahduttavana eurooppalaista kansalaisaloitetta sellaisena kuin se on määritelty 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 11 artiklan 4 kohdassa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 24 artiklan 1 kohdassa, sillä se on ensimmäinen 
valtioiden välinen osallistavan demokratian väline, jonka avulla kansalaiset voivat saada 
suoran yhteyden EU:n toimielimiin ja olla aktiivisesti mukana muotoilemassa EU:n 
toimintaperiaatteita ja lainsäädäntöä ja joka täydentää heidän oikeuttaan esittää 
parlamentille vetoomuksia ja hakea muutosta Euroopan oikeusasiamieheltä;

2. pitää ilahduttavana eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa komission tiedonantoa, 
jossa todetaan, että välinettä voidaan parantaa ja kehittää edelleen; pitää lisäksi 
ilahduttavana Euroopan oikeusasiamiehen oma-aloitteista tutkimusta eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen toiminnasta; viittaa eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjien 
monilla aloilla vuodesta 2012 alkaen saamaan käytännön kokemukseen;

3. kehottaa komissiota raportoimaan parlamentille säännöllisesti käynnissä olevien 
eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tilanteesta, jotta parlamentti voi velvollisuutenaan 
Euroopan kansalaisille valvoa, että väline toimii mahdollisimman tehokkaasti; korostaa, 
että eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevaa prosessia olisi jatkuvasti parannettava 
saatujen käytännön kokemusten mukaisesti ja siinä olisi lisäksi noudatettava Euroopan 
unionin tuomioistuimen antamia tuomioita;

4. muistuttaa, että parlamentti on aiemmissa päätöslauselmissaan ja vetoomusvaliokunnan 
laatimissa vuotuisissa mietinnöissä huomauttanut nykyisen lainsäädäntökehyksen 
heikkouksista ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen byrokraattisuudesta, mikä johtuu 
tietoteknisen tuen puutteesta ja aloitteen erilaisesta käytöstä eri kansallisissa hallinnoissa; 
kehottaa komissiota toteuttamaan mahdollisimman pian kansalaisaloiteasetuksen ja 
komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1179/2011 kattavan tarkistuksen, jotta 
poistetaan kaikki jäljellä olevat esteet ja luodaan selkeitä, yksinkertaisia, 
käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhtaisia menettelyjä;

5. kehottaa yksinkertaistamaan ja yhdenmukaistamaan vaatimukset ja menettelyt 
tuenilmauksien keräämiseksi vakiolomakkeilla luopumalla velvollisuudesta kerätä myös 
henkilönumerot, sillä tämä aiheuttaa eroavaisuuksia jäsenvaltiosta riippuen; muistuttaa, 
että Euroopan tietosuojavaltuutettu on todennut, että tällaiset vaatimukset eivät ole 
välttämättömiä; ehdottaa, että harkitaan yhteisen tunnistamisvälineen luomista 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemiseksi, jotta voidaan helpottaa 
allekirjoittamisprosessia ja tutkia edelleen mahdollisuutta luoda yksinkertaistettu 
vapaaehtoinen EU:n verkkorekisteri;

6. pitää ilahduttavina komission ponnisteluja käynnistää verkossa toteutettava 
allekirjoitusten keruujärjestelmä ja parantaa sitä; toteaa kuitenkin, että tarvitaan 
lisäponnisteluja verkossa toteutettavan keruujärjestelmän uudelleensuunnittelemiseksi ja 
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kustomoimiseksi; kehottaa komissiota antamaan kansalaiskomiteoille pääsyn pysyville, 
keskitetyille ja ilmaisille palvelimille, jonne voidaan tallentaa verkkoallekirjoitukset EU:n 
tietosuojanormien mukaisesti, yksinkertaistamaan verkossa toteutettavan 
keruujärjestelmän ohjelmistoa ja varmistamaan, että erityisiltä ihmisryhmiltä, kuten 
ulkomailla asuvilta kansalaisilta, vammaisilta henkilöiltä ja iäkkäiltä henkilöiltä ei evätä 
oikeutta allekirjoittaa aloite;

7. kehottaa komissiota harkitsemaan kansalaisaloiteasetuksen tulevan tarkistamisen 
yhteydessä allekirjoitusten keruuaikaan liittyviä tarkoituksenmukaisimpia vaihtoehtoja, 
kuten allekirjoitusten keruuseen varatun ajanjakson pidentämistä puoleentoista vuoteen, 
tai antamaan järjestäjille mahdollisuuden päättää allekirjoitusten keruuseen varatun 
ajanjakson aloittamispäivästä tai asettamaan 12 kuukauden keruuajanjakson alkamaan 
siitä päivästä, jolloin verkossa toteutettavan keruujärjestelmän sertifiointi on saatu 
päätökseen;

8. on huolissaan siitä, että vuoden 2012 jälkeen ainoastaan 3 eurooppalaista 
kansalaisaloitetta 31 aloitteesta on saavuttanut lopullisen vaiheen; korostaa kuinka uusien 
aloitteiden dramaattinen vähentyminen on yksi suhteettomien vaatimusten ja tarpeettoman 
monimutkaisen järjestelmän seurauksista; pitää valitettavana, ettei aloitteilla ole 
lainsäädäntövaikutusta ja ettei komissio seuraa juurikaan onnistuneita aloitteita; on eri 
mieltä komission kanssa siitä, miten asetus pannaan onnistuneesti täytäntöön, jotta 
eurooppalaista kansalaisaloitetta voidaan hyödyntää täysimääräisesti; painottaa, että 
unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden on tehtävä voitavansa, jotta kansalaiset oppivat 
tuntemaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja luottamaan siihen vaikutuskeinona;

9. uskoo, että tarkistettuna välineellä on edelleen potentiaalia saada suuri yleisö 
osallistumaan ja edistää vuoropuhelua kansalaisten keskuudessa sekä kansalaisten ja 
unionin toimielinten välillä; korostaa tarvetta yhdistää verkossa toteutettava 
keruujärjestelmä asiaankuuluviin sosiaalisiin ja digitaalisiin kampanjavälineisiin seuraten 
muiden onnistuneiden verkkokamppanjafoorumeiden esimerkkiä;

suosittelee kaikkien saatavilla olevien viestintäkanavien käyttöä, erityisesti kaikkien 
asiaankuuluvien EU:n toimielinten sosiaalisen ja digitaalimedian foorumien käyttöä, 
tietoisuuden lisäämiskampanjoiden toteuttamiseksi ja EU:n virastojen ja edustustojen sekä 
kansallisten viranomaisten ottamiseksi mukaan; kehottaa komissiota tukemaan 
eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan julkisen mobiilisovelluksen luomista; iloitsee 
siitä, että eräillä kansalaisaloitteilla on ollut vaikutusta paikallisesti;

11. kehottaa komissiota, että se kiirehtisi jäsenvaltioita käyttämään eurooppalaisen 
kansalaisaloitteen tuenilmaisujen validointivälinettä, joka on kehitetty 
yhteentoimivuusratkaisuja eurooppalaisille julkishallinnoille koskevan ohjelman 
yhteydessä;

korostaa, että osallistuvan demokratian edistämiseksi unionissa olisi tietotekniset välineet 
saatettava myös alueiden käyttöön, jotta mahdollistetaan kansalaisten laajempi 
osallistuminen julkisiin asioihin;

13. pitää valitettavana, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ei saatu alkuvaiheessa 
selkeää tietoa, mikä johti yleiseen väärinymmärrykseen sen luonteesta ja aiheutti 
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turhautumista, kun komissio hylkäsi ensimmäiset aloitteet; muistuttaa, että tämän välineen 
olisi oltava yksinkertainen, selkeä, helppokäyttöinen ja siitä olisi tiedotettava enemmän; 
korostaa, että komission olisi tuettava kansallisesti ja paikallisesti valittuja edustajia, jotta 
ne voivat hallinnoida tätä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden lisääntyvää käyttöä;

14. on huolissaan mahdollisista eturistiriidoista ottaen huomioon, että komissiolla itsellään on 
yksinomainen vastuu alustavasta lainsäädännöllisestä tarkastuksesta, ja pyytää tilanteen 
asianmukaista käsittelyä tulevaisuudessa;

15. katsoo, että kansalaisaloiteasetuksen tarkistamista olisi käytettävä myös mahdollisuutena 
korostaa kansalaisaloitteen ja vetoomusoikeuden eroa ja tämä voitaisiin tehdä tarjoamalla 
yhdenmukaistettua tietoa unionin toimielinten verkkosivustoilla ja yhdenmukaistamalla 
niiden tiedottamistavat;

16. vaatii tehostettua toimielintenvälistä yhteistyötä EU:n tasolla sekä kansallisella ja 
paikallisella tasolla käsiteltäessä kansalaisaloitteita ja tarjottaessa tietoa ja tukea 
kansalaisaloitteiden järjestäjille; vaatii parantamaan komission ylläpitämää eurooppalaista 
kansalaisaloitetta koskevaa monikielistä verkkosivustoa ja laatimaan yhdet ainoat 
suuntaviivat kaikilla unionin virallisilla kielillä kansalaisaloitteen järjestäjien oikeuksista 
ja velvollisuuksista sekä hallinnollisista menettelyistä koko kansalaisaloiteprosessin ajan; 
pitää ilahduttavana Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ehdotusta tarjota eurooppalaista 
kansalaisaloitetta koskevien tekstien ilmaiset käännökset;

17. vaatii, että perustetaan sekä fyysisesti olemassa oleva että sähköisesti toimiva keskitetty 
asiointipiste, joka tarjoaa jatkuvasti kansalaisaloitteita koskevaa tietoa, käännöspalveluja 
sekä teknistä, oikeudellista ja poliittista tukea; katsoo, että asiointipiste voisi käyttää 
Europe Direct -keskustietopalvelun yhteyspisteen sekä jäsenvaltioissa sijaitsevien 
komission edustustojen ja parlamentin tiedotustoimistojen resursseja; katsoo, että tällainen 
järjestely toisi kansalaisaloitehankkeen lähemmäksi kansalaisia;

18. kehottaa komissiota harkitsemaan erilaisia vaihtoehtoja hallinnollisen tuen ja rahoitustuen 
tarjoamiseksi eurooppalaista kansalaisaloitetta koskeville hankkeille ”Kansalaisten 
Eurooppa” -ohjelman ja perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman olemassa 
olevien budjettikohtien kautta;

19. kehottaa komissiota harkitsemaan eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukemisen alaikärajan 
laskemista yhtäläisesti 16 ikävuoteen, jotta kannustetaan nuorempien sukupolvien 
kansalaisvaikuttamista EU:n asioihin;

20. kannustaa komissiota tarkistamaan kansalaisaloiteasetusta avoimen 
päätöksentekoprosessin ja institutionaalisen tasapainon varmistamiseksi ja selventämään 
oikeudellista hyväksyttävyyttä koskevaa menettelyä; panee merkille Euroopan unionin 
tuomioistuimessa käsiteltävinä olevat asiat ja luottaa siihen, että tuomioistuin ratkaisee, 
käyttääkö komissio liian tiukkoja kriteereitä aloitteiden hyväksymisessä, ja ehdottaa tällä 
välin, että järjestäjiä tuetaan ehdotuksensa oikeusperustan laatimisessa;

21. kehottaa komissiota reagoimaan onnistuneisiin kansalaisaloitteisiin konkreettisemmin
toimin ja aktiivisemmin ja tarjoamaan vankemmat, johdonmukaisemmat ja 
ymmärrettävämmät perustelut sille, miksi joitakin kansalaisaloitteita ei oteta 
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käsiteltäviksi; muistuttaa komissiota, että sen olisi harkittava lainsäädäntöehdotusta 
jokaisen onnistuneen kansalaisaloitteen kohdalla; kehottaa komissiota siinä tapauksessa, 
että aloite voidaan ottaa vain osittain käsiteltäväksi, ehdottamaan kansalaisaloitteen 
uudelleenlaatimista tai hyväksymään vain ne osat, jotka kuuluvat komission 
vastuualueelle;

22. kannustaa EU:n toimielimiä harkitsemaan mahdollisuutta keskustella aiheista, jotka on 
tuotu esiin aloitteissa, mutta jotka eivät ole saaneet miljoonan allekirjoittajan tukea mutta 
kuitenkin yli puolet vaadituista allekirjoituksista; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
vetoomusvaliokunta voi tarkastella hylättyjä kansalaisaloitteita parlamentin 
työjärjestyksen 218 artiklan nojalla, jos se katsoo seurannan tarkoituksenmukaiseksi;

23. ehdottaa, että parlamentti laatii valiokunta-aloitteisen mietinnön jokaisesta onnistuneesta 
aloitteesta ja että niistä käydään keskustelua ja niistä äänestetään täysistunnossa; ehdottaa, 
että mikäli komissio ei tee lainsäädäntöehdotusta 12 kuukauden kuluessa onnistuneen 
kansalaisaloitteen jättämisestä, parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan olisi pantava 
alulle uusi mietintö, joka sisältää konkreettisia lainsäädäntövaatimuksia, joista valittu 
esittelijä konsultoi kansalaisaloitteen järjestäjiä toisessa kuulemisessa;

24. pitää erittäin tärkeänä lisätä kansalaisaloitteiden rahoituksen ja sponsoroinnin avoimuutta 
ja laaduntarkastuksia, jotta varmistetaan, että kansalaiset voivat käyttää tätä osallistuvan 
demokratian välineittä asianmukaisesti ja jotta estetään yksityisten etujen mahdollinen 
väärinkäyttö;

25. kehottaa komissiota selventämään, voisiko EU:n kansalaisilla olla valtaa ehdottaa 
muutoksia perussopimuksiin Euroopan unionin tuomioistuimen tulevan päätöksen 
perusteella, ja harkitsemaan asetuksen tulevassa tarkistuksessa ehdotusta siitä, voitaisiinko 
sallia sellaiset eurooppalaiset kansalaisaloitteet, jotka edellyttävät perussopimusten 
muuttamista SEU-sopimuksen 48 artiklan mukaisesti;

26. muistuttaa, että nykyisin asiasta vastaava valiokunta – kansalaisaloitteen aiheen mukaan –
järjestää onnistuneita kansalaisaloitteita koskevia kuulemisia vetoomusvaliokunnan 
kanssa; ehdottaa, että vetoomusvaliokunta ottaisi tehtäväkseen kuulemisten järjestämisen, 
joihin osallistuisivat kaikki asiaankuuluvat sidosryhmät, sillä se on neutraali foorumi, jolla 
on eniten kokemusta kansalaisten kanssa toimimisesta, jotta varmistetaan 
johdonmukaisuus sekä oikeudenmukainen ja yhtäläinen käsittely kaikissa 
kansalaisaloitteita koskevissa kuulemisissa; katsoo, että eurooppalaista kansalaisaloitetta 
käsittelevän komitean kaikkien jäsenten olisi saatava korvaus kuulemisiin osallistumisen 
kustannuksista.
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