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EHDOTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. pitää Euroopan unionin ja sen kansalaisten välistä vuoropuhelua tärkeänä, mutta 
tunnustaa, että toistaiseksi vuoropuhelu ei ole onnistunut kovin hyvin;

2. katsoo, että ensimmäisenä edellytyksenä vuoropuhelun parantamiselle on vuoropuhelun 
luonteen ymmärtäminen ja sen ottaminen huomioon, että teot merkitsevät enemmän kuin 
sanat;

3. katsoo, että on myös tärkeää ottaa huomioon toiminnasta välittyvät viestit ja arvioida, 
kuinka hyvin ne sopivat yhteen sen viestin kanssa, jota EU pyrkii välittämään 
kansalaisilleen;

4. katsoo, että kun otetaan huomioon, että Eurobarometrin mukaan 85 prosenttia aikuisista 
tietää oikeudestaan esittää vetoomus Euroopan parlamentille, vetoomuksia ja 
vetoomusvaliokunnan työtä voidaan pitää EU:n ja sen kansalaisten välisen suoran 
vuoropuhelun tärkeimpinä kanavina; huomauttaa, että tämä käy ilmi siitä, että 
kansalaisten esittämien vetoomusten määrä on lisääntynyt nopeasti, ja uskoo, että 
vetoomusten merkitys ja määrä lisääntyvät entisestään tulevaisuudessa;

5. muistuttaa, että vetoomusvaliokunta on ainoa poliittinen elin, jonka toimintaan 
kansalaiset osallistuvat ja joka saa kansalaisilta palautetta heidän jokapäiväisiin 
huolenaiheisiinsa liittyvissä asioissa; ehdottaa siksi, että EU osoittaisi kansalaisille 
ottavansa heidät huomioon painottamalla vetoomusvaliokunnan työn tärkeyttä;

6. ehdottaa, että tämän toteuttamiseksi vetoomusvaliokunnan jo kuormitetulle sihteeristölle 
myönnettäisiin lisää voimavaroja, jotta vetoomusten käsittelyllä välitettäisiin selkeä viesti 
Euroopan unionista toiminnan kautta ja jotta toiminnalla parannettaisiin vuoropuhelua;

7. pitää vetoomusvaliokunnan menettelyjen välittämistä verkon kautta myönteisenä 
kehityksenä, joka tekee viestinnästä avoimempaa ja todennäköisesti lisää kansalaisten 
osallistumista ja vetoomusten määrää; katsoo, että tämän kehityksen vuoksi on yhä 
tärkeämpää lisätä vetoomusvaliokunnan henkilöstöä;

8. suosittelee, että vetoomusvaliokunnan ja kansalaisten välistä vuoropuhelua 
parannettaisiin entisestään kehottamalla painokkaasti jäsenvaltioiden hallitusten edustajia 
osallistumaan tarvittaessa valiokunnan työhön erityisesti silloin, kun vetoomus koskee 
jäsenvaltiota;

9. tunnustaa, että vetoomusvaliokunta käsittelee huolellisesti kaikki vetoomukset, mutta 
suosittelee, että vetoomukset käsiteltäisiin ennakoivammalla tavalla siten, että valiokunta 
osallistuisi vetoomuksen käsittelyn kaikkiin vaiheisiin käsittelyn loppuun saakka; uskoo, 
että tällaisen järjestelmällisen ja perusteellisen käsittelyn avulla kohotettaisiin kyseisen 
viestintäkanavan asemaa ja parannettaisiin vuoropuhelua toiminnan kautta;
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10. katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kansalaisaloitteeseen; katsoo kuitenkin, 
että kyseistä uutta osallistumisvälinettä voidaan pitää demokraattisena ainoastaan, mikäli 
komission on annettava lainsäädäntöehdotuksia miljoonan kansalaisen allekirjoittamien 
aloitteiden perusteella; katsoo lisäksi, että kansalaisaloitteet pitäisi pääsääntöisesti 
osoittaa vetoomusvaliokunnalle.
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