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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. betragter kommunikationen mellem EU og dets borgere som vigtig, men erkender, at 
kommunikationen indtil videre ikke har været særlig vellykket;

2. mener, at den første betingelse for at forbedre kommunikationen er at forstå 
kommunikationens natur og overveje sandheden i udtrykket "handling taler højere end 
ord";

3. henleder opmærksomheden på, at det også er vigtigt at rette blikket mod, hvad der 
kommunikeres gennem handlinger, og at sammenligne, hvorledes dette afviger fra det 
budskab, EU ønsker at udsende til borgerne;

4. mener, at andragender og Udvalget for Andragenders arbejde er centrale redskaber i EU's 
direkte kommunikation med borgerne, i betragtning af at 85 % af de voksne ifølge en 
Eurobarometerundersøgelse ved, at de har ret til at indgive andragender til Europa-
Parlamentet;

5. erindrer om, at Udvalget for Andragender er det eneste politiske organ, der modtager 
input og feedback fra borgerne vedrørende deres daglige problemer; foreslår derfor, at 
EU sender borgerne et proaktivt budskab ved at understrege betydningen af Udvalget for 
Andragenders arbejde;

6. foreslår i dette øjemed, at der tilføres øgede ressourcer til Udvalget for Andragenders 
allerede overbelastede sekretariat, således at behandlingen af andragender sender et klart 
budskab om EU gennem handlinger, og at kommunikationen forbedres gennem handling;

7. ser med tilfredshed på webstreamingen af Udvalget for Andragenders sagsbehandling 
som en positiv udvikling, der vil fremme åbenheden i kommunikationen og højst 
sandsynligt vil medføre en øget inddragelse af borgerne og et øget antal andragender; 
mener, at dette forhold understreger behovet for at tilføre Udvalget for Andragender 
ekstra menneskelige ressourcer;

8. anbefaler, at Udvalget for Andragender forbedrer kommunikationen med borgerne 
yderligere ved kraftigt at opfordre medlemsstaternes regeringer til i relevant omfang at 
deltage i udvalgets arbejde, specielt omkring andragender vedrørende en bestemt 
medlemsstat;

9. anerkender den store opmærksomhed, Udvalget for Andragender har vist alle 
andragender, men anbefaler en mere proaktiv respons på gyldige andragender, idet 
udvalget inddrages i alle faser af behandlingen af andragendet, indtil denne afsluttes; 
mener, at en sådan systematisk og grundig opfølgning vil højne dette 
kommunikationsredskabs profil og fremme kommunikationen gennem handling;
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10. er af den opfattelse, at der bør vises borgerinitiativet et særligt hensyn; mener imidlertid, 
at dette nye inddragelsesinstrument kun kan betragtes som demokratisk, hvis 
Kommissionen er forpligtet til at fremsætte lovgivningsforslag som svar på initiativer, der 
er underskrevet af 1 mio. borgere; er endvidere af den opfattelse, at borgerinitiativer som 
regel bør henvises til Udvalget for Andragender.
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