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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

aktiivisesta EU-asioita käsittelevästä vuoropuhelusta kansalaisten kanssa
(2008/2224(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 22. lokakuuta 2008 allekirjoitetun yhteisen julkilausuman 
Kumppanuuteen perustuva EU-viestintä,

 ottaa huomioon 2. maaliskuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Debate Europe –
hyödynnetään ”K-suunnitelmasta” (kansanvalta, kuunteleminen ja keskustelu) saatua 
kokemusta" (KOM(2008)0158),

 ottaa huomioon komission tiedonannon audiovisuaalisesta EU-viestinnästä 
(Communicating Europe through audiovisual media, SEC(2008)0506),

 ottaa huomioon komission tiedonannon EU-viestinnästä internetin kautta 
(Communicating about Europe via the Internet – Engaging the citizens, SEC(2007)1742), 

 ottaa huomioon 3. lokakuuta 2007 annetun komission tiedonannon kumppanuuteen 
perustuvasta EU-viestinnästä (KOM(2007)0569),

 ottaa huomioon 12. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1904/2006/EY vuosina 2007—2013 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelmasta1, joka tarkoituksena on aktiivisen Euroopan kansalaisuuden edistäminen, 

 ottaa huomioon 16. marraskuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission valkoisesta 
kirjasta eurooppalaisesta viestintäpolitiikasta2,

 ottaa huomioon 1. helmikuuta 2006 annetun komission valkoisen kirjan eurooppalaisesta 
viestintäpolitiikasta (KOM(2006)0035), 

 ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 annetun komission tiedonannon "Komission panos 
Euroopan tulevaisuutta koskevaan pohdintaan "K-suunnitelma": kansanvalta, 
kuunteleminen ja keskustelu" (KOM(2005)0494),

 ottaa huomioon 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
tiedotus- ja viestintästrategian toteuttamisesta3,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

 ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusasioiden valiokunnan mietinnön sekä 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunnan lausunnot (A6-0000/20058),

A. ottaa huomioon, että Ranskan ja Alankomaiden hylättyä perustuslakisopimuksen 
53.4 prosenttia irlantilaisista äänesti kansanäänestyksessä Lissabonin sopimuksen 
ratifiointia vastaan ja että riittämättömästi Euroopan unionin politiikoista tai sopimuksista 
tietävät vastustavat niitä muita todennäköisemmin, 

                                               
1  EUVL L 378, 27.12.2006, s. 32.
2  EUVL C 314 E, 21.12.2006, s. 369.
3  EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
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B. ottaa huomioon, että Eurobarometri 69 -kysely osoitti, että 52 prosenttia unionin 
kansalaisista selvästi edelleen pitää kotimaansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 
ainoastaan 14 prosenttia on vastakkaista mieltä,  

C. ottaa huomioon, että vuonna 2004 nimitettiin ensimmäisen kerran erityinen 
viestintästrategiasta vastaava komission jäsen, vaikka toistaiseksi minkäänlaista 
viestintäpolitiikkaa ei ole voitu hyväksyä, koska perussopimuksista puuttuu tarvittava 
oikeusperusta,

1. muistuttaa, että kyselyt osoittavat, että mitä vähemmän koulutusta ja varallisuutta unionin 
kansalaisella on, sitä todennäköisemmin hän vastustaa Euroopan integraation 
syventymistä, mikä puolestaan osoittaa, että aikaisemmista ponnisteluista huolimatta 
Euroopan aate on lähinnä tavoittanut Euroopan yhteiskuntien hyvin koulutetut ja 
varakkaat ryhmät;  

2. kehottaa komissiota laajentamaan vuoropuhelunsa uusiin kohderyhmiin laatimalla 
viestintäsuunnitelmia, joiden avulla pienemmissä kaupungeissa ja kylissä asuvat, 
työläiset ja eläkeläiset saadaan osallistumaan EU-asioihin; ehdottaa näin ollen, että 
omaksutaan kaksivaiheinen lähestymistapa EU:n ja sen kansalaisten välisen 
vuoropuhelun lisäämiseksi eli tiedotetaan ensin ja edistetään sitten 
keskustelumahdollisuuksia asiaan perehtyneiden kansalaisten kanssa ja heidän välillään;

3. korostaa, että on tärkeää saattaa pikaisesti päätökseen Lissabonin sopimuksen ratifiointi, 
sillä sopimus lisäisi EU:n avoimuutta ja kansalaisten osallistumista päätöksentekoon; 

4. pitää tervetulleena edellä mainittua yhteistä julkilausumaa kumppanuuteen perustuvasta 
EU-viestinnästä, koska siinä asetetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioille selvät tavoitteet EU-viestinnän parantamiseksi;

5. suosittaa Erasmus-, Leonardo da Vinci-, Grundtvig- ja Comenius-ohjelmien laajentamista 
koskemaan myös vähävaraisempia kansalaisia, jotta heidän EU:n sisäistä liikkuvuuttaan 
voidaan helpottaa; ja kiinnittää huomiota siihen, että vähävaraisemmilla kansalaisilla ei 
nykyään ole varaa osallistua näihin ohjelmiin; 

6. kehottaa komissiota edistämään yhteistä vuoden kestävää Euroopan vuoden 1945 
jälkeistä historiaa käsittelevää koulukurssia ja myös vastaavaa kurssia Euroopan 
integraatiosta ja EU:n toiminnasta, ja katsoo, että näitä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden 
yhteisymmärryksessä laatimia kursseja voitaisiin käyttää opetuksessa vapaaehtoisuuteen 
perustuen 23 virallisella kielellä ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitoksissa 
siten, että ne muodostaisivat yhteisen Eurooppa-tiedon perustan;

7. katsoo, että budjettivallan käyttäjän olisi suunnattava enemmän varoja sellaisille 
kouluille, yliopistoille ja kansalaisjärjestöille, jotka tukevat EU-aiheisia opintoja ja 
tiedotusta jäsenvaltioissa;

8.  ehdottaa, että EU:n toimielimet perustaisivat uuden Euroopan avoin yliopisto 
-koulutushankkeen, jossa luotaisiin avoin ilmainen yliopisto kaikille unionin kansalaisille 
heidän kansalaisuudestaan, iästään ja tutkinnoistaan riippumatta; ja että kaikkien 
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27 jäsenvaltion kyvykkäimmät professorit laatisivat yliopistolle kattavan opinto-ohjelman 
(joka käsittelisi EU:n historiaa, tavoitteita, toimielimiä, politiikkoja ja tulevaisuutta);  ja 
ehdottaa lisäksi, että Euroopan avoin yliopisto käyttäisi tavanomaisten kurssien ohella 
myös uusinta tekniikkaa, kuten erityyppistä etäopiskelua ja verkkoseminaareja, jotta 
voitaisiin tavoittaa suurin mahdollinen yleisö ja jotta kaikilla halukkailla olisi 
mahdollisuus seurata kursseja;   

9. kehottaa komissiota huolehtimaan, että yleisön saatavilla olisi täyden toimituksellisen 
riippumattomuuden takaaviin palvelusopimuksiin perustuvia TV-ohjelmia kaikilla 
23 virallisella kielellä samaan tapaan kuin Euronewsin tarjoamat palvelut; katsoo, että 
budjettivallan käyttäjän olisi järjestettävä tähän tarvittava rahoitus;

10. katsoo, että EU Tube on hyvä ajatus, koska se on 1,7 miljoonan katsojansa vuoksi 
ainutlaatuinen tapa kertoa EU-politiikasta nuorille Internetin käyttäjille;  ja kehottaa 
lisäksi komissiota laatimaan tehokkaiden verkkokampanjojen ohjeet ja antamaan ne myös 
muiden toimielinten käyttöön;

11. pitää myönteisenä edellä mainittua komission tiedonantoa EU-viestinnästä Internetin 
kautta, koska siinä määritellään selvät tavoitteet, kuinka Eurooppa-sivustosta voidaan 
tehdä palvelukeskeinen "web 2.0" -sivusto;  kehottaa komissiota huolehtimaan uuden 
sivuston valmistumisesta jo vuonna 2009 ja katsoo, että uudella sivustolle pitäisi luoda 
foorumi, jolla kansalaiset voisivat vaihtaa mielipiteitä ja osallistua verkkokyselyihin; 

12. katsoo, että toimielinten ja kansalaisten välistä kommunikaatiokuilua voitaisiin kaventaa 
rohkaisemalla EU:n viranhaltijoita antamaan säännöllisesti haastatteluja 
tiedotusvälineille, koska tämä auttaisi ihmiskasvoisemman EU:n kehittämisessä;

13. katsoo, että Europe Direct -verkosto on tärkeä tapa vastata EU:n eri puolilla asuvien 
kansalaisten postitse tai ilmaisen puhelinlinjan kautta tekemiin kyselyihin ja että sitä 
pitäisi tehdä paremmin tunnetuksi; 

14. katsoo, että EU:n toimielinten olisi käynnistettävä Eurooppa-aiheisia keskusteluja ja 
välittömästi toteutettava käytännössä ajatukset, jotka on esitetty edellä mainituissa 
yhteisessä julkilausumassa kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä, EU:n 
viestintäpolitiikkaa käsittelevässä valkoisessa kirjassa ja komission tiedonannossa 
kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä;

15. katsoo, että EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden olisi sovitettava yhteen 
tiedotustoimintansa ja toimittava kumppaneina kansalaisyhteiskunnan kanssa 
mahdollisten synergiaetujen hyödyntämiseksi;  

16. kehottaa komissiota julkistamaa laajemmin EU-politiikkaa ja aloitteita koskevat Internet-
kuulemiset, jotta kaikki toimijat ja erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset sekä 
paikalliset kansalaisjärjestöt saataisiin mukaan keskusteluun; 

17. katsoo, että EU:n puolueiden poliittisten erojen selventäminen auttaisi kansalaisia 
identifioitumaan erilaisiin Euroopan tulevaisuutta koskeviin ajatuksiin ja valitsemaan 
niiden välillä, ja ehdottaa, että kaikki puolueet esittelisivät ohjelmajulistuksensa 
Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä vuonna 2009;
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18. ehdottaa, että komissio luo verkkosivuston, missä kaikki kansalaisjärjestöt, julkiset elimet 
ja yksittäiset ihmiset voivat vaihtaa kokemuksiaan EU:n viestintähankkeista; kehottaa 
komissiota keräämään ja julkaisemaan tällä sivustolla "suunnitelma K:n" mukaisesti 
rahoitetuista toimista hyötyneiden kokemuksia;

19. kehottaa komissiota käynnistämään kalliiden ja tehottomien koko EU:n laajuisten 
kampanjoiden sijasta paikallisia pienimuotoisia tiedotuskampanjoita, joihin paikalliset 
kansalaisjärjestöt osallistuisivat; kehottaa komissiota levittämään tällaisissa kampanjoissa 
löydettyjä hyviä käytäntöjä;

20.  kehottaa komissiota hyödyntämään enemmän Europe by Satellite -palvelun 
audiovisuaalista aineistoa luomalla yhteyksiä aineiston lähettämisestä kiinnostuneiden 
paikallisten televisiokanavien ja tiedotusvälineiden kanssa, jotta voitaisiin tavoittaa 
laajempi yleisö;

21. katsoo, että EU:n toimielinten olisi sisällytettävä "suunnitelma K:n" puitteissa 
järjestettyjen paikallisten keskustelujen johtopäätökset politiikkaansa ja otettava 
kansalaisten EU:ta koskevat odotukset huomioon uudesta lainsäädännöstä päättäessään; 

22. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan neuvostolle, 
komissiolle, ministerineuvostolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, 
tilintarkastustuomioistuimelle, alueiden komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Eurooppa on vanha maanosa niille, joiden esi-isät kauan sitten jättivät sen taakseen etsiäkseen 
turvapaikkaa tai parempaa tulevaisuutta. Eurooppa on toivon maanosa niille, jotka ovat 
saapuneet tänne köyhyyden tai sortovallan oloista. Eurooppa edustaa lupausta niille Balkanin 
niemimaalla tai Itä-Euroopassa asuville eurooppalaisille, jotka uskovat, että heidän 
tavoittelemansa Euroopan unionin jäsenyys merkitsisi heille pääsyä etuoikeutettujen 
joukkoon. Eurooppa on myös Euroopan unioni, 27 jäsenvaltion yhteenliittymä, jonka 
kansalaisilla harvoin on samanlaisia optimistisia illuusioita unionista kuin sen ulkopuolisilla: 
he pikemminkin arvostelevat unionia tai jopa kieltävät sen edut. EU:n viestinnän 
ammattilaiset tekevät parhaansa levittääkseen tietoa Euroopan integraation hedelmistä, mutta 
heidän ponnistelunsa muistuttavat joskus enemmänkin luentoa kuin vuoropuhelua 
kansalaisten kanssa. Tästä syystä esittelijä rohkaisee EU-toimielimiä käynnistämään 
aktiivisen vuoropuhelun kansalaisten kanssa, jotta he – rivikansalaiset, kansalaisjärjestöjen 
edustajat, toimittajat ja tiedotusvälineiden työntekijät – voisivat kertoa, kuinka he itse 
kertoisivat Euroopan integraation eduista. Esittelijä järjesti Unkarissa kokouksia 
kansalaisjärjestöjen edustajien, luontoaktivistien ja toimittajien kanssa ja kokosi yhteen 
heidän suosituksiaan sähköpostitse. Budapestissa järjestetyssä kokouksessa oli yli sata 
aktiivista osallistujaa, ja muut kokoukset pidettiin Miskolcissa ja Békéscsabassa.  Esittelijän 
aika ja mahdollisuudet eivät sallineet vastaavien kokousten järjestämistä muissa 
jäsenvaltioissa, mutta olisi hyödyllistä tehdä näin tulevaisuudessa.  

EU-asioita opiskelevat tai niissä muuten mukana olevat yleensä tiedostavat ja ymmärtävät 
Euroopan integraation merkityksen.  Eurobarometri-kyselyt kuitenkin osoittavat, että mitä 
vähemmän koulutusta ja varallisuutta kansalaisella on, sitä todennäköisemmin hän vastustaa 
Euroopan integraation syventämistä. Euroopan aate tavoittaa enimmäkseen vain Euroopan 
yhteiskuntien hyvin koulutetut ja varakkaat. Kansalaiset, joilla on vähemmän koulutusta ja 
varallisuutta, saavat vain vähän tietoa EU-politiikasta, ja lisäksi tieto on usein kohdistettu 
opiskelijoille ja nuorille ammattihenkilöille.  Tämän vuoksi esittelijä kehottaa komissiota 
laajentamaan vuoropuhelunsa koskemaan uusia kohderyhmiä laatimalla vähemmän 
elitistisesti kohdennettuja viestintäsuunnitelmia, joiden avulla myös pikkukaupungeissa ja 
kylissä asuvat, työväenluokan edustajat ja eläkeläiset saadaan osallistumaan EU-asioihin. 
Viestintäsuunnitelmien kohdentaminen ainoastaan eliitille ja opiskelijoille ei riitä: viestintää 
olisi kohdennettava myös maaseudun asukkaille, ruumiillisen työn tekijöille ja eläkeläisille. 

Televisio on yksi tärkeimmistä tavoista tavoittaa rivikansalaiset. Sen tähden esittelijä kehottaa 
komissiota huolehtimaan, että yleisön saatavilla olisi täyden toimituksellisen 
riippumattomuuden takaaviin palvelusopimuksiin perustuvia EU-asioita käsitteleviä TV-
ohjelmia kaikilla 23 virallisella kielellä. Näin voitaisiin lisätä EU-asioita koskevia uutisia 
tiedotusvälineissä, kun niiden osuus jäsenvaltioissa nykyään on 10 prosenttia, mikä on jopa 
vähemmän kuin Yhdysvaltoja koskevien uutisten osuus. Koska toimittajamme eivät ole 
huonompia tai lahjattomampia kuin yhdysvaltalaiset, Euronewsin kaltaisen televisiokanavan 
olisi oltava vaikuttavuudeltaan, ammattitaitoisuudeltaan ja suosioltaan CNN-kanavan 
veroinen. Myöskään ei voida hyväksyä, että EU:n osarahoittama Euronews ei lähetä ohjelmaa 
jäsenvaltioiden kaikilla virallisilla kielillä. Komission olisi löydettävä rahoituslähteitä 
tarkoitusta varten. On myös tärkeää, että Euronewsissä oivalletaan – ja että sen ohjelmista 
näkyy – että Eurooppa ei ole yhtä kuin muutamat suuret Länsi-Euroopan maat; Suomi, Unkari 
ja Bulgaria ovat myös osa yhteistä Eurooppaamme.  
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Erityisesti nuoret hyvin koulutetut ihmiset voidaan tavoittaa Internetin kautta. Komission 
tiedonannossa internetin kautta tapahtuvasta EU-viestinnästä (Communicating about Europe 
via the Internet – Engaging the citizens) asetetaan selvät tavoitteet Eurooppa-verkkosivuston 
muuttamisesta palvelusuuntautuneeksi "web 2.0" -sivustoksi, joka mahdollistaisi 
kansalaismielipiteeseen perustuvan palautteen ja aktiivisen vuoropuhelun. Uusi sivusto olisi 
avattava ennen vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja, jotta sen kautta voitaisiin 
tiedottaa tehokkaasti EU-asioista kansalaisille. Toinen mielenkiintoinen hanke on EU Tube. 
Sillä on kuitenkin alle 8000 tilaajaa ja melko harvat käyvät sivulla verrattuna YouTube-
ohjelmiin, joten sitä on parannettava, jotta se tavoittaisi enemmän katsojia.

Euroopalla on yhteinen historia, jota kuitenkin opetetaan ja ymmärretään eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa, ja jopa eri alueiden välillä on eroja tässä suhteessa. Esittelijä ehdottaakin, että 
jäsenvaltioiden asiantuntijoiden olisi yhteisymmärryksessä laadittava kaikilla 23 virallisella 
kielellä yhteinen vuoden kestävä Euroopan vuoden 1945 jälkeistä historiaa käsittelevä kurssi, 
jota voitaisiin käyttää ylemmän perusasteen ja keskiasteen oppilaitosten opetuksessa. Sen 
pitäisi kattaa myös Euroopan unionin historia ja toimintatavat, mukaan lukien sen 
kansalaisten oikeudet. Jäsenvaltiot voisivat käyttää tätä kurssia vapaaehtoisuuteen perustuen 
siten, että se muodostaisi yhteisen eurooppalaisen tiedon perustan ylemmän perusasteen ja 
keskiasteen koulutuksessa. Esittelijä suhtautuu myös myönteisesti ajatukseen perustaa 
Euroopan historian museo Brysseliin lähelle Euroopan parlamentin rakennusta. Lisäksi 
esittelijä kannattaa unkarilaisen professorin näkemyksiä ja ehdottaakin hänen neuvostaan 
Euroopan avoimen yliopiston perustamista. Sen tulisi olla avoin ja ilmainen kaikille unionin 
kansalaisille heidän kansalaisuudestaan, iästään ja tutkinnoistaan riippumatta. Euroopan 
avoimen yliopiston kattava opinto-ohjelma käsittelisi EU:n historiaa, tavoitteita, toimielimiä, 
politiikkoja ja tulevaisuudennäkymiä.  Yliopisto toimisi nykyisten oppilaitosten tiloissa 
yhteistyössä komission kanssa, ja se olisi yksi tapa, jolla äskettäistä yhteistä 
julkilausumaa kumppanuuteen perustuvasta EU-viestinnästä voitaisiin lähteä 
toteuttamaan. Euroopan avoimen yliopiston olisi käytettävä tavanomaisten kurssien ohella 
myös uusinta tekniikkaa, kuten erilaisia etäopiskelun muotoja ja verkkoseminaareja, jotta 
voitaisiin tavoittaa suurin mahdollinen yleisö ja jotta kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus 
seurata kursseja. 

Vain harvat Euroopan kansalaiset tuntevat Euroopan poliittisten puolueiden yhteiset tavoitteet 
ja erilaiset näkemykset.  Euroopan puolueiden erojen selventäminen voisi auttaa kansalaisia 
samaistumaan erilaisiin Euroopan tulevaisuutta koskeviin ajatuksiin. Esittelijä ehdottaa tästä 
syystä, että kaikki puolueet esittelisivät ohjelmajulistuksensa Euroopan parlamentin vaalien 
yhteydessä vuonna 2009 sekä pidemmässä että lyhyemmässä muodossa yhteiskunnan eri 
ryhmien tavoittamiseksi. 


