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EHDOTUKSET

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

1. katsoo, että eurooppalainen kansalaisaloite on ensimmäinen suoran demokratian väline, 
jonka avulla kansalaiset voivat olla aktiivisesti mukana unionin toimintatapojen ja 
lainsäädännön muokkaamisessa;

2. muistuttaa, että parlamentti on aiemmissa päätöslauselmissaan ja vetoomusvaliokunnan 
laatimissa mietinnöissä huomauttanut nykyisen lainsäädäntökehyksen heikkouksista ja 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen byrokraattisuudesta, mikä johtuu tietoteknisen tuen 
puutteesta ja aloitteen erilaisesta käytöstä eri kansallisissa hallinnoissa;  vaatii 
henkilötietoja koskevia yksinkertaistettuja ja yhdenmukaistettuja edellytyksiä ja 
menettelyjä;

3. on huolestunut menestyksekkäiden aloitteiden vähäisestä prosenttiosuudesta ja uusien 
aloitteiden määrän jyrkästä vähenemisestä; painottaa, että unionin toimielinten ja 
jäsenvaltioiden on tehtävä voitavansa, jotta kansalaiset oppivat tuntemaan 
eurooppalaisen kansalaisaloitteen ja luottamaan siihen vaikutuskeinona; uskoo, että 
kansalaisaloitteella on edelleen potentiaalia saada suuri yleisö osallistumaan ja edistää 
vuoropuhelua kansalaisten keskuudessa sekä kansalaisten ja unionin toimielinten välillä; 
iloitsee siitä, että eräillä kansalaisaloitteilla on ollut vaikutusta paikallisesti;

4. katsoo, että kansalaisaloitteesta annetun asetuksen tarkistamista olisi käytettävä 
mahdollisuutena lisätä tuntemusta vetoomusmenettelystä, selittää kansalaisaloitteen ja 
vetoomuksen eroa sekä edistää niiden välistä yhteyttä tarjoamalla yhdenmukaistettua 
tietoa unionin toimielinten verkkosivustoista ja niiden tiedottamistavoista;

5. pitää valitettavana, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta ei saatu alkuvaiheessa 
selkeää tietoa, mikä johti yleiseen väärinymmärrykseen sen luonteesta ja aiheutti 
jonkinmoista turhautumista, kun komissio hylkäsi ensimmäiset aloitteet; muistuttaa, että 
tämän välineen olisi oltava yksinkertainen, selkeä ja helppokäyttöinen;

6. vaatii kansalaisaloitteita käsiteltäessä toimielinten välisen yhteistyön lisäämistä 
tarjottaessa tietoa ja tukea kansalaisaloitteiden järjestäjille; vaatii, että perustetaan sekä 
fyysisesti olemassa oleva että sähköisesti toimiva keskitetty asiointipiste, joka tarjoaa 
tietoa, oikeudellisia neuvoja, käännöspalveluja ja rahoitusta ja joka voisi käyttää Europe 
Direct -keskustietopalvelun yhteyspisteen sekä jäsenvaltioissa sijaitsevien komission 
edustustojen ja parlamentin tiedotustoimistojen resursseja; katsoo, että tällainen 
järjestely toisi kansalaisaloitehankkeen lähemmäksi kansalaisia;

7. kehottaa komissiota varmistamaan avoimen päätöksentekoprosessin ja selventämään 
oikeudellista hyväksyttävyyttä koskevaa menettelyä; kehottaa komissiota vastaamaan 
tuloksekkaisiin kansalaisaloitteisiin kouriintuntuvammilla toimilla;

8. kehottaa komissiota parantamaan verkossa toteutettavan keruujärjestelmän ohjelmistoja 
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ja saattamaan ne vammaisten henkilöiden saataville, mahdollistamaan sähköisen 
allekirjoittamisen ja sähköpostiosoitteiden keräämisen sekä ottamaan käyttöön 
uusimmat verkkokampanjointikeinot muiden onnistuneiden 
verkkokampanjointifoorumeiden mallin mukaisesti; kehottaa komissiota tukemaan 
eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevan julkisen mobiilisovelluksen luomista;

9. kehottaa komissiota käsittelemään ehdotuksia, jotka koskevat eurooppalaisen 
henkilökortin luomista, ja varmistamaan siitä, että asiassa täytetään myös 
kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa säädetyt edellytykset, jotka koskevat 
allekirjoitusten keräämistä;

10. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksia, jotka koskevat täydellisen vaaliluettelon 
laatimista unionin kansalaisista;

11. kehottaa komissiota harkitsemaan asetuksen tulevan tarkistamisen yhteydessä ehdotusta, 
voitaisiinko sallia sellaiset eurooppalaiset kansalaisaloitteet, jotka edellyttävät 
perussopimusten muuttamista (vrt. SEUT-sopimuksen 48 artikla);

12. muistuttaa, että nykyisin asiasta vastaava valiokunta – kansalaisaloitteen aiheen mukaan 
– järjestää tuloksekkaita kansalaisaloitteita koskevia kuulemisia vetoomusvaliokunnan 
kanssa; ehdottaa, että vetoomusvaliokunta ottaisi tehtäväkseen kuulemisten 
järjestäminen, sillä se on neutraali foorumi, jolla on eniten kokemusta kansalaisten 
kanssa toimimisesta.


