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FÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet ser kommunikationen mellan Europeiska unionen och dess 
medborgare som angelägen men erkänner att den hittills inte varit särskilt framgångsrik.

2. Europaparlamentet anser att grundförutsättningen för en bättre kommunikation är att man 
förstår hur kommunikation fungerar och tänker på att ”handling säger mer än ord”.

3. Europaparlamentet framhåller att det också är viktigt att titta på vad som kommuniceras 
genom olika åtgärder och att undersöka på vilket sätt detta skiljer sig från det budskap 
som EU vill ge sina medborgare.

4. Med tanke på att 85 procent av alla vuxna (enligt Eurobarometern) känner till att de har 
rätt att göra framställningar till Europaparlamentet utgör framställningarna, liksom det 
arbete som utförs av utskottet för framställningar, centrala kanaler för 
direktkommunikation mellan EU och medborgarna. Europaparlamentet påpekar att detta 
återspeglas i den snabba ökningen av antalet framställningar som inges av medborgarna 
och tror att antalet framställningar kommer att öka ytterligare i framtiden och att de 
kommer att bli allt viktigare.

5. Utskottet för framställningar är det enda politiska organ som tar emot information och 
återkoppling från medborgarna om frågor som rör deras vardag. Europaparlamentet 
föreslår därför att EU ska föra fram ett proaktivt budskap till sina medborgare genom att
betona vikten av det arbete som utskottet för framställningar utför.

6. För att detta ska kunna bli verklighet föreslår Europaparlamentet att det redan 
överbelastade sekretariatet vid utskottet för framställningar tilldelas ytterligare medel, så 
att framställningarna kan behandlas på ett sätt som sänder ett tydligt budskap om ett 
handlingskraftigt EU och kommunikationen förbättras genom aktiv handling.

7. Europaparlamentet ser det som positivt att utskottets överläggningar direktsänds via 
webben, något som kommer att öka öppenheten i kommunikationen och högst sannolikt 
leda till ett ökat deltagande från medborgarnas sida och ett större antal framställningar.
Denna utveckling gör det än mer nödvändigt att ge utskottet för framställningar större 
personalresurser.

8. Europaparlamentet förordar ytterligare förbättringar av kommunikationen mellan 
medborgarna och utskottet för framställningar och uppmanar företrädare för 
medlemsstaternas regeringar att delta i utskottets arbete när så är lämpligt, i synnerhet om
framställningarna rör en särskild medlemsstat.

9. Europaparlamentet ger sin erkänsla till utskottet för framställningar, som ägnar stor 
uppmärksamhet åt samtliga framställningar. Tillåtliga framställningar bör dock hanteras 
på ett mer proaktivt sätt, genom att utskottet medverkar i alla skeden av 
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framställningsprocessen fram till avgörandet. Ett sådant systematiskt och noggrant
uppföljningsarbete skulle ge denna kommunikationskanal högre status och förbättra
kommunikationen genom aktiv handling.

10. Medborgarinitiativet är särskilt värt att beakta. Detta nya instrument för deltagande kan 
dock endast betraktas som demokratiskt om kommissionen blir skyldig att lägga fram 
lagstiftningsförslag som svar på initiativ undertecknade av en miljon medborgare.
Europaparlamentet anser även att medborgarinitiativ som regel bör hänskjutas till 
utskottet för framställningar.
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