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Välivaihe yleistä etua koskevan eurooppalaisen kansalaiskeskustelun (ECGI) 
toteuttamisessa

Johdanto: rajallisista kokemuksista murtautumiseen ulos noidankehästä

1. EY:n aloitteet antoivat huomattavasti kokemusta, mutta niillä oli rajallinen ulottuvuus
Komission järjestämä kuuleminen ja julkinen keskustelu toteutettaessa K-
suunnitelman (kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu), valkoisen kirjan 
eurooppalaisesta viestintäpolitiikasta sekä tiedonannon Debate Europe sisältämiä 
ehdotuksia vaati huomattavaa panostusta. Niiden vaikutus kuitenkin jäi vähäiseksi, 
koska ne tavoittivat vain tuhansia osanottajia (niiden odotettiin saavuttavan välillisesti 
50 000 kansalaista). 

2. Ehdotus sähköisestä kaksisuuntaisesta vuorovaikutteisesta kuulemisesta, joka perustuu 
rekisteröitymiseen 

ECGI:n pitäisi olla tulevaisuudessa kaksisuuntaista vuorovaikutteista viestintää. 
Sopivan välivaiheen sen toteuttamisessa pitäisi perustua sähköisiin välineisiin, joihin 
sisältyy äänestäjärekisterin luominen. ECGI:n käynnistämistä pitäisi tukea ja edistää 
tehokkaasti muihin, internetin ulkopuolisiin, tiedotusvälineisiin luotujen vankkojen 
yhteyksien avulla. 

3. Murtautuminen pois noidankehästä vuoropuheluun tarkoitetuksi foorumiksi, joka 
ylläpitää itseään

Se näyttäisi olevan ainoa tapa päästä pois noidankehästä eli kyvyttömyydestä tavoittaa 
huomattavia määriä kansalaisia. Joidenkin tuhansien sijaan pitäisi tavoittaa miljoonia 
kansalaisia ja saada heidät osallistumaan säännölliseen kestävään vuoropuheluun, joka 
ulottuu muuhunkin kuin äänestämiseen Euroopan parlamentin vaaleissa joka viides 
vuosi.

I. Päätelmät asiantuntijoiden panoksesta 8. joulukuuta pidetyssä julkisessa 
kuulemisessa

1. Oikeutusta koskeva kriisi ja nollasummapelin vaarat

Kutsutut asiantuntijat havainnollistivat piilevää kriisiä, joka vaivaa EU:ta sen toimielinten 
oikeutuksen osalta sekä koko EU-hanketta ylipäätään. Kansalaiset eivät ole kiinnostuneita 
eivätkä he saa keskeisiä tietoja EU:ta koskevista kysymyksistä, vaikka he silti tukevat EU:n 
yhdentymistä (lisätietoja aiheesta löytyy edellisestä työasiakirjastani). Philippe Schmitter 
korosti oikeutusta koskevan kriisin eroja kansallisesti ja EU:ssa: jälkimmäiseltä riistetään sen 
historiallinen pääoma, minkä vuoksi se on siten suoremmin haavoittuvainen. Larry 
Siedentopin mielestä suurin uhka EU:n oikeutukselle on jäsenvaltioiden ja EU:n välillä 
havaittu kilpailu, joka johtaa nollasummapeliin: "jos se [EU] voittaa, me [jäsenvaltion 
kansalaiset] häviämme".
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2. Näkökulmia eurooppalaiseen monikansalliseen demokratiaan

Larry Siedentop, Bruno Kaufman ja Philippe Schmitter myös väittivät, että kriisi vaivaa 
poliittisten puolueiden järjestelmää yleensä. Heidän mielestään oli välttämätöntä kehittää 
muita tapoja kuroa umpeen EU:n ja sen kansalaisten välinen ero sekä edistää aktiivisesti 
yhteisen EU:n identiteetin kehittämistä, jonka tuote eikä edellytys poliittinen kansa on. 
Philippe Schmitter ja Frédéric Esposito vaativat mahdollisuutta käyttää sähköisiä välineitä 
tällaisessa kuulemisessa monikansallisen demokratian edistämiseksi. He kertoivat 
esimerkkeinä Sveitsin, Viron ja Suomen kokemuksista niiden käyttämisessä. He vahvistivat 
tarpeen kuulemisten säännöllisyydelle, joka rajoittaa vahvasti niiden mahdollista ajautumista 
tuuliajolle. 

3. Nykyisten EU:n toimintojen rajallinen ulottuvuus

Euroopan komission edustaja Alain Dumort keskittyi esittelemään komission käytössä olevia 
viestintävälineitä. Hän keskittyi erityisesti toisen sukupolven Euroopan kansalaisten 
konsultaatioon ja kertoi lopuksi, että aloitteet tavoittivat sekä suoraan että välillisesti vain 
50 000 kansalaista.

II. Ehdotus välivaiheesta ECGI:n toteuttamisessa

1. Täysimittaisen yleistä etua koskevan eurooppalaisen kansalaiskeskustelun 
(European Citizen's Consultation of General Interest, ECGI) odotetut edut

Tilanteen ei pitäisi johtaa irtisanoutumiseen hankkeesta ECGI:n toteuttamiseksi. Esittelijä 
uskoo, että asianmukaisen valmistelun avulla sen tulevan keskipitkän aikavälin kehityksen 
pitäisi myötävaikuttaa huomattavasti

a) eurooppalaisen julkisen keskustelun tilan kehittymisen edistämiseen

b) EU:n ja sen kansalaisten välisen (tietoa ja osallistumista koskevan) eron kutistumiseen

c)  kansalaisten osallistumisen ja julkisen aktiivisuuden parantumiseen

d) poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen osallistumisen tehostumiseen EU:n 
mittakaavassa

ECGI:n avulla voitaisiin myös parantaa suhteita poliittisiin puolueisiin ja 
kansalaisjärjestöihin ottamalla ne mukaan keskusteluihin ja luomalla yhteyksiä sekä 
kansallisesti että EU:n puitteissa (erityisen tärkeä tekijä poliittisten puolueiden 
"uudelleenkeksimiselle").

e) eurooppalaisen kansan syntyyn johtavaan rajatylittävään identiteettiin.

Meidän on myös korostettava, että täytettäessä säännöllisyyttä ja samanaikaisuutta 
koskevia ehtoja EU:ssa, EU:n laajuinen sen kansalaisten kuuleminen samoista 
kysymyksistä mahdollistaisi asteittaisen kehittämistä koskevan toimintatavan, jonka 
avulla tehostettaisiin rajatylittäviä ja monikansallisia toimintoja sekä poliittisten 
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puolueiden ja tiedotusvälineiden välistä vaihtoa. Se antaisi kansalaisille todellisen 
tunteen monikansallisesta eurooppalaisesta demokratiasta. 

2. Odotetut puitteet ECGI:n toteuttamiselle 

a) Aikataulu

Onnistuneelle käynnistämiselle välttämättömien puitteiden ja edellytysten luominen vaatii 
aikaa, perusteellista valmistelua, vahvaa ja sujuvaa viestintää toimijoiden välillä sekä 
kokemusta. Se saattaa viedä kolmesta kuuteen vuotta.

b) Ehdotetun ECGI-välineen vastaanotto tällä hetkellä

AFCO-valiokunnassa käyty keskustelu osoitti, että esittelijän ehdottama yleistä etua koskeva 
eurooppalainen kansalaiskeskustelu, joka olisi keino antaa Euroopan yhdentymiselle sen 
onnistuneen toteuttamisen vaatima laaja poliittinen ja aatteellinen perusta, olisi vaikea 
toteuttaa nykyisissä olosuhteissa seuraavista syistä:

– tällaisen uuden, huomattavia ponnisteluja EU:n toimielimiltä vaativan välineen 
laajuudesta voidaan muodostaa kuva vasta sopeutumisajan ja välineen säätämisen 
jälkeen, jotta se vastaisi tarkoitustaan ja saisi laajalti hyväksyntää

– näin laajamittaisesta aloitteesta puuttuu käytännön kokemus sekä EU:n toimielimissä 
että EU:n kansalaisyhteiskunnassa. 

4. Ehdotuksia välivaiheeksi: vuorovaikutteinen sähköinen kuuleminen

Riittävän kokemuspohjan saamiseksi, kansalaisten ja yleisten mielipiteiden totuttamiseksi 
tällaiseen toimintatapaan sekä Euroopan komission asteittaiseksi sitouttamiseksi esittelijä 
ehdottaa, että analysoidaan tarjolla olevat vaihtoehdot ja kehitetään välivaihe – kansalaisten 
vuorovaikutteinen sähköinen kuuleminen. Kuten ECGI:n, myös tämän vuorovaikutteisen 
kuulemisen pitäisi liittyä keskeisiin kysymyksiin, jotka koskevat EU:n lähitulevaisuutta 
(mahdollisia lainsäädäntöehdotuksia).

III. Välivaihetta koskeva suunnitelma 

1. Edellytykset

a) Eurobarometri-tutkimuksesta saadut tiedot

Osallistumisen muoto ja perusteet pitäisi määritellä sekä vuorovaikutteisen viestinnän 
tavoitteita ja tapoja koskevasta Eurobarometri-tutkimuksesta (asiantuntijoiden suosituksen 
mukaan) saatujen tulosten perusteella että suoraa yleistä kuulemista koskevien asenteiden 
perusteella.

b) EU:n äänestäjärekisteri

Tutkimuksen jälkeen komission pitäisi luoda kansalaisista rekisteri äänestäjien rekisteröimistä 
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koskevien jäsenvaltioiden sääntöjen mukaisesti. Näyttäisi olevan välttämätöntä
luoda/määritellä tällä tasolla toimivaltainen palvelu, yksiköiden välinen osasto tai yksikkö. 
Rekisteri avattaisiin kansalaisille, jotka haluavat osallistua kuulemiseen. Äänestäjärekisteri 
toisi merkittäviä etuja turvallisuuden ja kansalaisten osallistumisen kannalta sekä auttaisi 
luomaan perustan säännölliselle neuvoa-antavalle toimintatavalle. Kaikkia kansalaisia 
pyydetään rekisteröitymään. Tiedottaminen on otettava erityisesti huomioon, jotta kansalaiset 
saataisiin rekisteröitymään. Rekisteröintimenettelyä on edistettävä voimakkaasti EU:n 
viestintäkanavissa (erityisesti julkisissa viestimissä). Myös poliittisten puolueiden ja 
kansalaisjärjestöjen on tuettava sitä/hyväksyttävä se. 

EU:n kannatuksen kartoittamisen ohella rekisterin kehittämisen etuna olisi voimakkaan 
viestintäkanavan avaaminen sitoutuneiden kansalaisten kanssa. 

2. Menettely

a) Vastauksien kerääminen

Komissio osoittaa rekisteröityneille kansalaisille sarjan kysymyksiä (3–10), jotka on laadittu 
yhdessä Euroopan parlamentin valiokuntien suostumuksella. Kysymykset käsittelevät EU:n 
tulevaa ulottuvuutta, mutta mukana on myös erityisiä kysymyksiä, jotka liittyvät 
lähitulevaisuuteen (tulevat lainsäädäntöehdotukset).

Komissio kerää vastaukset lähinnä sähköisen äänestämisen välineiden avulla 2–3 kuukauden 
kuluttua siitä, kun kysymykset on julkaistu. Tämän ajan kuluessa pitäisi keskustella 
ehdotetusta kysymyksestä yhdistäen EY:n toimielimet kansallisiin toimielimiin ja 
tiedotusvälineiden julkisuuteen. Tänä aikana kansalaisilla pitäisi olla mahdollisuus myös 
rekisteröityä. Äänestyksen on oltava niin samanaikainen kuin tutkimuksissa esitetään ja 
olosuhteet sallivat. Rekisteröitymättömät äänestäjät eivät voisi osallistua.

b) Tulosten käsittely: luottamuksen rakentaminen

Euroopan komissiossa perustetun erityisen elimen pitäisi kerätä ja analysoida kyseisen 
vuorovaikutteisen kuulemisen tulokset yhdessä Euroopan parlamentissa asetetun laajennetun 
työryhmän kanssa. Toimielimen muodollinen vastaus, jossa esitetään toteuttamissuunnitelma, 
julkaistaan yhdessä.

3. Osallistumista tehostavien välineiden ja tekniikoiden kehittäminen

a) Julkisuus ja muiden viestintäkanavien käyttäminen 

Jos kuulemisissa osallistujien osalta keskitytään heihin, jotka osaavat käyttää internet-
välineitä, on luotava vahva yhteys muihin joukkoviestimiin sanomalehdissä ja 
audiovisuaalisissa viestintävälineissä tapahtuvan mainonnan avulla. Myös poliittisten 
puolueiden ja kansalaisjärjestöjen pitäisi kyetä kehottamaan kansalaisia osallistumaan.  

b) Monikansalliset keskustelut  

Esittelyn ja kampanjan yhteydessä pitäisi kehittää useiden olemassa olevien välineiden ja 
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tekniikoiden käyttöä, jotka on suunniteltu tehostamaan osallistumista, kuten jäsennelty 
tiedonvaihto ja keskustelut kansallisten ja EU:n johtajien välillä.

c) Smartvote

Smartvote on kehittynyt sähköisen äänestämisen väline, joka tarjoaa kansalaisille 
mahdollisuuden vertailla mielipiteitään valittujen edustajiensa kanssa. Näin tehostetaan 
yhdessä osallistuvaa ja edustuksellista demokratiaa.
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