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KOMMUNIKATSIOONIPOLIITIKA

Vajadus tõhusa teabevahetuse järele põhineb õiguslikult Euroopa Liidu põhiõiguste
hartal, millega kõigile kodanikele on tagatud õigus saada teavet ELi küsimuste kohta.
ELi institutsioonid on üldsusega suhtlemiseks ja inimeste teavitamiseks töötanud
välja mitmesuguseid vahendeid ja teenuseid. Euroopa kodanikualgatus on alates
selle ametlikust käivitamisest 2012. aastal võimaldanud kodanikel uute õigusaktide
ja ELi küsimuste puhul otsesemalt kaasa rääkida.

ÕIGUSLIK ALUS

ELi aluslepingud ei sisalda konkreetseid sätteid kommunikatsioonipoliitika kohta.
Lissaboni lepinguga õiguslikult siduvaks muudetud Euroopa Liidu põhiõiguste
hartal on aga ELi aluslepingutega võrdväärne õiguslik staatus. Harta annab
kõikidele Euroopa Liidu institutsioonidele ühise raamistiku, mille abil nad saavad
üldsusele teavet andes seostada ELi saavutused ELi aluseks olevate väärtustega.
Asjakohased harta artiklid on artikkel 11 (sõna- ja teabevabadus, massiteabevahendite
vabadus ja mitmekesisus), artikkel 41 (õigus saada ära kuulatud ja igaühe
õigus tutvuda teda puudutavate andmetega), artikkel 42 (õigus tutvuda ELi
institutsioonide dokumentidega) ja artikkel 44 (õigus esitada petitsioone). Kuna
kommunikatsioonipoliitikal puudub Euroopa Liidu toimimise lepingus eraldi õiguslik
alus, tuleb kõikide ELi tasandil võetavate meetmete puhul lähtuda ELi toimimise lepingu
artiklist 352.

EESMÄRGID

ELil on kohustus teavitada ELi kodanikke ja teisi huvitatud isikuid oma otsustest
ja tegevusest. ELi institutsioonidel on spetsialiseerunud töötajad ja eraldi eelarve
tagamaks, et liitu käsitlev teave oleks kodanikele arusaadavas keeles hõlpsasti
kättesaadav.
Kui ELi kodanikel on juurdepääs selgele teabele, saavad nad paremini kasutada oma
õigust osaleda liidu demokraatia teostamises, mille puhul otsused tuleks vastu võtta
võimalikult avatult ja kodanikelähedaselt, järgides pluralismi, osalemise, avatuse ja
läbipaistvuse põhimõtteid. Selle poliitika suurt tähtsust kajastavad komisjoni avaldatud
kommunikatsiooni käsitlevad poliitikadokumendid. Kommunikatsioonipoliitika tugineb
kolmele põhimõttele:
— kodanike ärakuulamine ning nende seisukohtade ja murede arvessevõtmine;
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— selgitamine, kuidas Euroopa Liidu poliitika mõjutab kodanike ja elanike
igapäevaelu;

— sidemete loomine kohalikul tasandil, pöördudes inimeste poole nende eelistatud
kanalite kaudu riiklikus või kohalikus kontekstis.

PEAMISED ALGATUSED JA ARENGUSUUNAD:

Alates 2001. aastast on tehtud suuremaid jõupingutusi, et luua sidus
ELi kommunikatsioonistrateegia, ning komisjon on avaldanud mitmeid olulisi
kommunikatsioonialaseid poliitikadokumente. Nendele tuginedes kavandati 2002.
aastal veebisait „Sinu hääl Euroopas“, mis muudeti 2018. aasta novembris
veebisaidiks „Avaldage arvamust!“. See annab kodanikele, tarbijatele ja ettevõtjatele
võimaluse aktiivselt osaleda komisjoni poliitika kujundamise protsessis. Komisjon võttis
2006. aasta veebruaris vastu valge raamatu Euroopa teabevahetuspoliitika kohta,
milles määratleti viis tegevusvaldkonda seoses partnerlusega teiste institutsioonide,
valitsuste ja kodanikuühiskonnaga ning rõhutati, kui oluline on edendada ELis õigust
teabevabadusele, soovitades töötada välja kommunikatsiooni käsitlev Euroopa harta
või käitumisjuhend.
Komisjon ja parlament suhtlevad meedia, sidusrühmade ja kodanikega ELi tasandil
huvi pakkuvates küsimustes, sealhulgas ELi poliitika ja meetmete teemal, osutades
oma kommunikatsiooni peadirektoraatide kaudu mitmesuguseid teabeteenuseid.
Teabevahetuseks kasutatakse muu hulgas veebisaite, sotsiaalmeediakontosid,
külastusvõimalusi ja kohalikke büroosid kõigis ELi riikides, samuti meediateenistusi.
Peamised vahendid ja meetmed ELi kommunikatsioonipoliitika valdkonnas on
järgmised:
— otsekontaktkeskused, nagu Europe Directi teabekeskus, Euroopa

dokumendikeskus ja Ask EP. Kodanikud saavad sinna kirjutada või helistada ja
paluda vastuseid.

— Euroopa asjadest teavitamine ELi ametliku veebisaidi EUROPA, ELi telekanali
Europe by Satellite ja Euroopa Parlamendi multimeediakeskuse kaudu,
kus käsitletakse viimaseid uudiseid Euroopa Parlamendist ning edastatakse
parlamendi täiskogu arutelude ja komisjonide koosolekute veebiülekandeid.

— suhtlemine ELi eri institutsioonide veebisaitide, nende pressiteenistuste ja
sotsiaalmeediavõrgustike kaudu;

— Euroopa kodanikualgatus (vt allpool);

— programm „Kodanike Euroopa“ ning õiguste ja väärtuste programm (vt allpool);

— komisjoni teatis „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel“ (vt allpool);

— „Mida Euroopa minu heaks teeb“ ja EUandME veebisaidid ning mobiilirakendus
„Euroopa teie peopesal“ (vt allpool);

— parlamendi käivitatud kampaania „Seekord lähen valima“, et teavitada kodanikke
2019. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimistest ja ergutada neid
hääletama;
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— ELi küsimuste tõhusam kajastamine, tehes koostööd audiovisuaal- ja
veebiplatvormidega, nt Euroopa raadiovõrgustik Euranet, Euronews.

1. Programm „Kodanike Euroopa“ ning õiguste ja väärtuste programm.
Pärast Tamperes (1999) ja Nice’is (2000) kokku tulnud Euroopa Ülemkogu üleskutseid
avatumaks dialoogiks kodanikuühiskonnaga algatas Euroopa Ülemkogu 2004.
aasta jaanuaris ühenduse esimese tegevusprogrammi Euroopa kodanikuaktiivsuse
edendamiseks. Euroopa põhiseaduse projekti nurjumise järel sai Euroopa
kodanikuaktiivsuse programmi järeltulijaks programm „Kodanike Euroopa“, mis
loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1904/2006/EÜ ajavahemikuks
2007–-2013 rahastamispaketiga kogusuuruses 215 miljonit eurot. Pärast 2010. aastal
toimunud programmi vahehindamist antud soovituse põhjal tegi komisjon 2011.
aasta detsembris ametlikult ettepaneku jätkata programmi „Kodanike Euroopa“ –
kuigi veidi muudetud kujul – ka järgmises mitmeaastases finantsraamistikus 2014–
2020. Programmi peamine eesmärk on „tugevdada ajaloolist mälu ja suurendada
kodanike osalussuutlikkust Euroopa Liidu tasandil“. Nõukogu võttis uue programmi
ametlikult vastu 14. aprillil 2014. Programmi kogueelarve 185,5 miljonit eurot on
nii eelnenud programmist kui ka komisjoni algses ettepanekus esitatust väiksem.
Programmist „Kodanike Euroopa“ 2014–2020 rahastati kahte teemavaldkonda: 1)
Euroopa ajalooline mälu ja 2) demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus. Programmiga
loodi ka kodanikuühiskonna dialoogirühm, mis kohtub korrapäraselt, et arutada
programmi, selle rakendamise ja tulemuste levitamisega seotud küsimusi ning jälgida
poliitika arengut seotud valdkondades. 2014–2020. aasta programmi hindamisel
rõhutati programmi üldist positiivset rolli kodanikuosaluse ja demokraatliku kaasatuse
edendamisel kogu ELis.
30. mail 2018 avaldas komisjon ettepaneku võtta vastu määrus, millega kehtestatakse
õiguste ja väärtuste programm (2021–2027), mida rahastatakse uuest õiguse, õiguste
ja väärtuste fondist kogueraldisega 641,7 miljonit eurot. Uue programmi kodanike
kaasamise ja osalemise tegevussuuna (mille kavandatud eelarve on 233 miljonit
eurot) eesmärk on asendada praegune programm „Kodanike Euroopa“, keskendudes
1) kodanike arusaamise parandamisele liidust, selle ajaloost, kultuuripärandist ja
mitmekesisusest ning 2) eri riikide kodanike teabevahetuse ja koostöö edendamisele.
Parlament andis 17. detsembril 2020 nõusoleku järgmisele mitmeaastasele
finantsraamistikule ning jõudis nõukoguga õiguste ja väärtuste programmi (2021–2027)
suhtes esialgsele kokkuleppele. Selle eelarve on 641,7 miljonit eurot ja lisaeraldis
maksimaalselt 912 miljonit eurot.
2. „Mida Euroopa minu heaks teeb“ ja mobiilirakendus „Euroopa teie peopesal“
„Mida Euroopa minu heaks teeb“ on Euroopa Parlamendi välja töötatud interaktiivne
mitmekeelne veebisait, kust leiab üksikasjalikku teavet ELi mõju kohta üksikisikutele
ja kohalikele kogukondadele. Kasutajad leiavad sealt hõlpsasti konkreetset teavet
selle kohta, mida EL nende piirkonnas teeb, oma kutseala kohta või mis tahes
muu huvipakkuva teema, näiteks hobide kohta. Käsitletakse 1400 piirkonda ning
lugemiseks, jagamiseks või veebilehekülgede või PDF-failidena taaskasutamiseks
on kättesaadavad 1800 üheleheküljelist ülevaadet. Veebisait on jagatud kolmeks
osaks: 1) „Minu piirkonnas“, kust kasutajad leiavad teavet oma piirkonna kohta,
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kui sisestavad otsingusse oma elu- või töökoha; 2) „Minu elus“, kust kasutajad
saavad teada, kuidas EL avaldab mõju sellistes küsimustes nagu perekond, tervishoid,
reisimine ja sotsiaalsed õigused; 3) „Fookuses“, kus kasutajatel on juurdepääs
ELi poliitikat käsitlevatele infodokumentidele ning kus erilist tähelepanu pööratakse
avalikule arvamusele ja kodanike muredele ning ootustele ELi tegevuse suhtes. Lisaks
on ELi käsitlev teave tasuta rakenduse „Euroopa teie peopesal“ kaudu kättesaadav 24
keeles ning seda on lihtne otsida, jagada ja isikupärastada.
3. Muud ELi osalusvahendid
Muudest ELi osalusvahenditest võib esile tõsta veel portaali „Avaldage arvamust!“,
mis võimaldab kodanikel ELi poliitika kujundamisel aktiivselt osaleda, volinike dialooge
kodanikega, ELi noortedialoogi mehhanismi, mis kuulub ELi noortestrateegia 2019–
2027 raamesse, ning mitmeid sotsiaalmeediakanaleid.
4. Euroopa kodanikualgatus
Lissaboni lepinguga kasutusele võetud Euroopa kodanikualgatuse tulemusel on ELi
kodanikel alates 1. aprillist 2012 suurem sõnaõigus, täpsemalt õigus nõuda otse
komisjonilt uute poliitiliste algatuste tegemist. See peaks andma ELi demokraatiale
uue mõõtme, täiendama ELi kodakondsusega seotud õigusi, elavdama avalikku
arutelu ELi poliitika üle ning tugevdama kodanike ja organiseeritud kodanikuühiskonna
osalemist ELi poliitika kujundamises, aidates sel viisil luua tõelise Euroopa avaliku
ruumi. Euroopa Parlament ja nõukogu kiitsid 2011. aastal heaks komisjoni ettepaneku
võtta vastu määrus, milles on sätestatud Euroopa kodanikualgatuse eeskirjad ja kord.
Eeskirju ajakohastati komisjoni 2017. aasta ettepaneku alusel, mille parlament ja
nõukogu võtsid vastu 17. aprillil 2019. Uued eeskirjad jõustusid 1. jaanuaril 2020.
Kodanikualgatuse korraldajad moodustavad kodanike komitee, mis koosneb vähemalt
seitsmest ELi kodanikust, kes on vähemalt seitsme liikmesriigi elanikud. Nad peavad
algatuse komisjonis registreerima, enne kui saavad hakata kodanikelt toetusavaldusi
koguma. Seejärel on komiteel üks aasta aega vajaliku arvu allkirjade kogumiseks,
mille peavad kinnitama vastavate liikmesriikide pädevad asutused. Seni on komisjonile
esitatud kuus algatust, mis on saanud vajaliku arvu allkirju (Right2Water, One of Us,
Stop Vivisection, Ban Glyphosate, Minority SafePack ja End the Cage Age). Parlament
korraldas viie esimese algatuse esindajatega mitu kuulamist ning komisjon andis nende
algatuste kohta vastuse, milles esitas oma õiguslikud ja poliitilised järeldused.

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Lissaboni lepingu jõustumine on avaldanud ELi institutsioonide tööle suurt mõju. Leping
tugevdas Euroopa Parlamendi rolli ning seadis rohkem tähelepanu keskmesse ELi
kodanike jaoks tulemuste pakkumise sujuvama ja demokraatlikuma otsustusprotsessi
abil. Euroopa Liidu kodanike otse valitud esindajana on Euroopa Parlamendil selge
kohustus edastada teavet Euroopa Liidu tegevuse kohta ning väljendada liidu kodanike
huve ja võtta nendest tulenevalt meetmeid.
Isegi kui näib, et liitu kuulumise tunne on kodanike seas kasvanud, pärast
aastatepikkust sageli otsest vaenulikkust ELi vastu, mis tulenes hiljutistest finants-
ja poliitilistest kriisidest, on see kuuluvustunne endiselt kõikuv, mistõttu on vaja
asjakohaseid kommunikatsioonistrateegiaid ja teabevahetuspoliitikat ELi tasandil.
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Aktiivne osalemine selliste strateegiate ja poliitika kujundamisel ei ole mitte ainult
Euroopa Parlamendi kohustus ELi kodanike ees, keda ta esindab, vaid see on ka tema
enese huvides.
Parlament on oma raportites ja resolutsioonides korduvalt teinud ettepanekuid
ELi ja selle kodanike vaheliste suhete parandamiseks. Näiteks pakkus parlament
oma 7. septembri 2010. aasta resolutsioonis Euroopa avaliku sfääri loomise kohta
välja konkreetsed viisid kodanike kaasamiseks Euroopa küsimusi käsitlevatesse
aruteludesse ning rõhutas, et parem teabevahetus valitsuste, erakondade, ülikoolide,
avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide ja ELi institutsioonide vahel on Euroopa
avaliku sfääri arendamiseks hädavajalik. Mitmed parlamendiliikmed on samuti aktiivselt
osalenud kodanikega peetavates aruteludes ja vastanud nende küsimustele platvormil
Debating Europe.
Euroopa Parlament on samuti väljendanud suurt huvi Euroopa kodanikualgatuse
vastu ning aidanud edukalt kaasa selle muutmisele juurdepääsetavamaks
ja kodanikusõbralikumaks osalusdemokraatia vahendiks. Muu hulgas saavutas
parlament näiteks selle, et vähendati nende liikmesriikide miinimumarvu,
kust toetusavaldused tuleb esitada, ning nihutas vastuvõetavuse kontrollimise
eelregistreerimisetappi. Samuti nõudis parlament tungivalt sätteid, mis annaksid
kõigile ELi elanikele nende kodakondsusest sõltumata õiguse kodanikualgatusele alla
kirjutada. Parlament on korduvalt nõudnud ka Euroopa kodanikualgatuse menetluste
lihtsustamist ja tõhustamist ning nende mõju suurendamist. Lisaks võttis parlament
2015. aastal vastu resolutsiooni Euroopa kodanikualgatuse läbivaatamise protsessi
kohta, nõudes isikuandmetega seotud nõuete lihtsustamist ja rahastamist, et toetada
Euroopa kodanikualgatuste korraldamist. 2017. aasta septembris esitas komisjon
parlamendi taotlustele ja avalikule konsultatsioonile tuginedes ettepaneku võtta vastu
uus Euroopa kodanikualgatust käsitlev määrus ning Euroopa Parlament ja nõukogu
allkirjastasid kokkuleppe uue määruse kohta 17. aprillil 2019. 2020. aasta keskpaigas
võtsid parlament ja nõukogu vastu ajutised meetmed, et leevendada COVID-19
pandeemia mõju kodanikualgatusele. Uus meede võimaldab kodanikualgatuste
toetusavalduste kogumisperioode pikendada.
Euroopa Parlament avaldab oma veebisaidil teavet ja dokumente ELi kõigis 24
ametlikus keeles, samuti avaldab ta teavet oma multimeediakeskuse ja pressibüroo
kaudu ning eri sotsiaalmeediakanalites. Kuna meedia on peamine arvamuskujundaja,
toetab parlament eri meediakanaleid, pakkudes faktilist teavet, vahendeid ja võimalusi,
et aidata neil parlamendi tegevust kajastada. Pressibüroo jälgib ka meediakajastust ja
parandab valeteavet parlamendi kohta.
Lisaks on kodanikel võimalik külastada nii parlamenti (Strasbourgis ja Brüsselis) kui
ka parlamendi külastuskeskust Parlamentariumi ja Euroopa Ajaloo Maja (mõlemad
asuvad Brüsselis). Parlamendil on vähemalt üks büroo igas liikmesriigis, mõnes neist
on ka külastuskeskused. Büroode roll on aidata kodanikel mõista, mis on Euroopa
Parlament, mida ta teeb ja mille nimel tegutseb, ning toimida teabekeskustena,
mis on kohandatud kohalikele vajadustele. Bürood tegutsevad koostöös kodanike,
huvirühmade ja meediaga.
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2019. aastal hoidis parlament kodanikke kursis tol aastal toimunud Euroopa
Parlamendi valimistega ja nende olulisusega Euroopa tuleviku seisukohast.
Institutsiooniline teavitustegevus oli erapooletu ja sellega toetati erakondade ja
kandidaatide individuaalseid kampaaniaid. Kuna teavitustegevus oli erapooletu,
keskenduti sellele, mida EL ja Euroopa Parlament on saavutanud, mitte sellele,
mida nad peaksid saavutama. Platvorm (thistimeimvoting.eu) käivitati samuti
24 keeles ning see toetas rohkem kui 150 000 kõigist liikmesriikidest pärit
vabatahtlikku, kes registreerusid, et kaasata rohkem inimesi Euroopa Parlamendi
valimistesse ja ergutada võimalikult paljusid valima minema. Platvorm kujundati
seejärel ümber kogu ELi hõlmavaks kogukonnaks üheskoos.eu, mis võimaldab
inimestel püsida kursis kogukonna ja parlamendi korraldatud üritustega ja neist
teada saada. Lisaks on Euroopa Parlament käivitanud partnerkooli programmi ja
Euroscola haridusprogrammi, mille abil tutvustatakse ELi demokraatiat ja väärtusi.
Euroscola veebiprogrammis saavad keskkooliõpilased osaleda Euroopa Parlamendi
liikmetena interaktiivses rollimängus, mis tutvustab ELi otsustusprotsessi. Lisaks
on parlament loonud veebisaidi „Mida Euroopa minu heaks teeb“ ja kodanikele
mõeldud rakenduse „Euroopa teie peopesal“ ning suhtleb kodanikega arvukatel
sotsiaalmeediaplatvormidel.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/et
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https://www.europarl.europa.eu/euroscola/en/at_a_glance.html
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