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EUROOPA KODANIKUALGATUS

Euroopa kodanikualgatusel on ELi osalusdemokraatias tähtis roll, sest see
võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul vähemalt ühest neljandikust liikmesriikidest
taotleda, et komisjon esitaks seadusandliku ettepaneku ELi aluslepingute
rakendamiseks. Alates kodanikualgatuse üksikasjalikud menetlused ja tingimused
kindlaks määranud 2011. aasta määruse kohaldamisest on komisjonile edukalt
esitatud kuus algatust. Alates 2020. aasta jaanuarist kehtivad uued reeglid, millega
püütakse muuta Euroopa kodanikualgatus kättesaadavamaks.

ÕIGUSLIK ALUS

— Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõige 4;

— Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 24 esimene lõik;

— määrused (EL) nr 211/2011 ja 2019/788;

— Euroopa Parlamendi kodukorra artiklid 222 ja 230.

TAUST

Kodanikualgatus on kodanikele kättesaadav vahend enamikus liikmesriikides, olgu
riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, kuid selle ulatus ja menetlus võib olla väga
erinev. ELi kodakondsuse kontseptsioon, millest tuleneb Euroopa kodanikualgatus,
võeti esmakordselt kasutusele Maastrichti lepinguga (1.1.3). Juba 1996. aastal,
enne Amsterdami valitsustevahelist konverentsi, tegid Austria ja Itaalia välisministrid
ettepaneku, et Euroopa Parlamendile petitsioonide esitamise õiguse kõrvale loodaks
selliste algatuste esitamise õigus, kuid konverents seda ettepanekut ei toetanud.
Praegusele süsteemile väga sarnased kodanikualgatuse sätted olid algselt kirjas
põhiseaduse lepingu eelnõus (artikli 47 lõige 4). Ehkki konvendi presiidium keeldus
neid sätteid lõppteksti lisamast, lõid kodanikuühiskonna organisatsioonide ühised
kooskõlastatud jõupingutused võimaluse need alles jätta. Kui põhiseaduse lepingu
ratifitseerimine ebaõnnestus, lisati sarnased sätted uuesti Lissaboni lepingusse selle
väljatöötamise käigus.
Praegu on kodanikualgatuse esitamise õigus sätestatud Euroopa Liidu lepingu
(ELi leping) II jaotises (sätted demokraatia põhimõtete kohta). ELi lepingu artikli
11 lõikes 4 on sätestatud nimetatud õiguse põhiraamistik ning ELi toimimise
lepingu artikli 24 esimeses lõigus on esitatud sellise määruse üldpõhimõtted,
millega sätestatakse selle kasutamise konkreetne kord ja üksikasjalikud tingimused.
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Määruse ettepanek oli ulatusliku konsulteerimise tulemus[1]. Läbirääkimised määruse
lõppteksti üle ning selles kokkuleppele jõudmine kestsid mitu kuud – määruse
eelnõu esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. märtsil 2010 ning poliitilisele
kokkuleppele jõuti 15. detsembril 2010, nii et Euroopa Parlament ja nõukogu
said 16. veebruaril 2011 teksti ametlikult vastu võtta. Euroopa Parlamendi ja
nõukogu vahel kokku lepitud tekst jõustus 1. aprillil 2011 vastavalt määrusele (EL)
nr 211/2011 (Euroopa kodanikualgatuse määrus). Kuna liikmesriikide tasandil tuli
sujuva kontrolliprotsessi kehtestamiseks teha mitmesuguseid tehnilisi kohandusi,
hakati kodanikualgatuse määrust tegelikult kohaldama alles aasta hiljem. aprilliks
2015 ning seejärel samaks kuupäevaks iga kolme aasta järel peab komisjon
esitama kodanikualgatuse määruse kohaldamise aruande eesmärgiga teha kindlaks
selle muutmise vajadus. Komisjon võttis sellised aruanded vastu 31. märtsil 2015
(COM(2015)0145) ja 28. märtsil 2018 (COM(2018)0157). Nimetatud teatistes anti
ülevaade kodanikualgatuse hetkeseisust, hinnati selle rakendamist ja toodi välja
selle uue õigusliku ja institutsioonilise raamistiku rakendamise esimese kuue aastaga
tuvastatud probleemid. Juhiti tähelepanu reale puudustele ning võeti arvesse mitmeid
ettepanekuid, mis olid esitatud Euroopa Parlamendi raportites, seda lisaks parlamendi
algatusel koostatud olulistele uuringutele[2].
Kui Euroopa kodanikualgatuse määrust hakati kohaldama, väljendati tõsiseid
kahtlusi selle toimimise suhtes. Euroopa Parlament nõudis korduvalt, et menetluste
lihtsamaks ja sujuvamaks muutmiseks tuleb määrust muuta. 13. septembril 2017
esitas Euroopa Komisjon seadusandliku ettepaneku kodanikualgatuse määruse
muutmiseks[3]. 2018. aasta septembrist detsembrini toimunud institutsioonidevaheliste
läbirääkimiste järel jõudsid Euroopa Parlament ja nõukogu 12. detsembril 2018
poliitilisele kokkuleppele. Euroopa Parlament võttis kokkulepitud teksti vastu 12. märtsil
2019 ja nõukogu 9. aprillil 2019. Lõppdokument allkirjastati 17. aprillil 2019 ja see
avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 130) 17. mail 2019.
Uusi Euroopa kodanikualgatust reguleerivaid norme (määrus (EL) nr 2019/788)
kohaldatakse 1. jaanuarist 2020 ning määrus (EL) nr 211/2011 tunnistatakse nendega
kehtetuks. Kodanikualgatuse esitamise õigus tuleks selgelt lahus hoida petitsiooni
esitamise õigusest, sest need menetlused erinevad mitmes olulises aspektis.
Petitsiooni võivad esitada residendist ELi kodanikud ning füüsilised või juriidilised isikud
(4.1.4) ning petitsioonis peab käsitlema küsimust, mis kuulub ELi tegevusvaldkonda ja
puudutab otseselt petitsiooni esitajat. Petitsioonid saadetakse Euroopa Parlamendile
kui kodanike vahetule esindajale ELi tasandil. Euroopa kodanikualgatus on otsene
nõudmine võtta vastu konkreetne ELi õigusakt ning kvalifitseerumiseks peab
see vastama kindlatele nõuetele. Kodanikualgatus adresseeritakse lõppkokkuvõttes
Euroopa Komisjonile kui ainsale institutsioonile, kellel on õigus esitada seadusandlikke
ettepanekuid. Selles mõttes sarnaneb kodanikualgatus oma olemuselt Euroopa
Parlamendile ELi toimimise lepingu artikliga 225 ja nõukogule ELi toimimise lepingu
artikliga 241 antud algatusõigusega.

[1]Komisjoni roheline raamat (COM(2009)0622).
[2]„Euroopa kodanikualgatus – rakendamise esimesed õppetunnid“, kodanike õiguste ja põhiseadusküsimuste poliitikaosakond
(2014).
[3]Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta (COM(2017)0482).
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MENETLUS

A. Kodanike komitee
Nii ulatuslik algatus eeldab vähemalt mingit organisatsioonistruktuuri. Esimene samm
kodanikualgatuse tegemisel on luua korralduskomitee, mida nimetatakse kodanike
komiteeks. See peab koosnema vähemalt seitsmest isikust, kelle hulgas on vähemalt
seitsme liikmesriigi elanikke (ei pea tingimata olema eri kodakondsusega) ja kellel on
vanuse poolest õigus valida Euroopa Parlamenti. Komitee peab nimetama esindaja ja
tema asetäitja, kes tegutsevad asjaomase kodanikualgatuse kontaktisikutena.
Erinevalt komisjoni ja Euroopa Parlamendi ettepanekutest ei nähta uues
kodanikualgatuse määruses ette alandada Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks
vajalikku miinimumvanust 16 aastale, kuid liikmesriigid võivad soovi korral sellise
vanuse alammäära kehtestada.
B. Registreerimine
Enne kui komitee hakkab kodanikelt koguma toetusavaldusi, peab ta registreerima
algatuse Euroopa Komisjonis. Selleks peab ta esitama dokumendi, mis sisaldab
algatuse nime, teemat ja lühikirjeldust, samuti viidet õigusakti õiguslikule alusele
ning teavet komitee liikmete ja algatuse kõikide toetus- ja rahastamisallikate kohta.
Korraldajad võivad lisas esitada täiendavalt üksikasjalikku teavet või muud materjali,
näiteks kavandatava õigusakti eelnõu.
Komisjon teeb kahe kuu jooksul otsuse, kas ta registreerib kavandatava algatuse
või mitte. Algatust ei registreerita juhul, kui menetlusnõuded ei ole täidetud või kui
algatus ületab komisjoni volitusi esitada seadusandlikke ettepanekuid aluslepingute
rakendamiseks. Registreerimisest keeldutakse ka siis, kui kodanikualgatus on
ilmselgelt põhjendamatu, kuritarvituslik või pahatahtlik või on Euroopa Liidu lepingu
artiklis 2 sätestatud ELi väärtustega vastuolus. Komisjoni otsust saab kohtusse
või ka kohtuväliselt edasi kaevata. Registreeritud algatused avaldatakse komisjoni
veebiportaalis.
Euroopa kodanikualgatuse kättesaadavamaks muutmiseks ja võimalikult arvukate
algatuste registreerimise tagamiseks nähakse uues määruses ette ka võimalus
registreerida algatused osaliselt.
C. Toetusavalduste kogumine
Kui algatus on registreeritud, võivad korraldajad alustada toetusavalduste kogumist.
Selleks on neil alates registreerimisest aega 12 kuud. Toetusavaldusi võib koguda
paberkandjal või elektrooniliselt. Kui toetusavaldused kogutakse elektrooniliselt,
peavad asjaomased riigi ametiasutused kõigepealt sertifitseerima veebipõhise
kogumise süsteemi. Veebipõhiste toetusavalduse kogumise süsteemide tehniliste
nõuete üksikasjalikud reeglid võeti vastu komisjoni rakendusmäärusega (määrus
(EL) 2019/1799). Sõltumata sellest, kas toetusavaldusi kogutakse paberkandjal
või elektrooniliselt, kehtivad kontrollimisel ühesugused nõuded. Et komisjon
kodanikualgatust käsitleks, peab see koguma 12 kuu jooksul miljon toetusavaldust.
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Uue Euroopa kodanikualgatuse määruse kohaselt saavad ELi kodanikud algatust
toetada sõltumata elukohast. Samuti saab nüüd paindlikumalt määrata allkirjade
kogumise ajavahemiku alguse – alustada tuleb kuue kuu jooksul pärast algatuse
registreerimist. Lihtsustatud on ka algatusele allakirjutanute isikuandmete kaitsele
kehtestatud nõudeid. Liikmesriigid võivad siiski endiselt nõuda, et allkirja andjad
esitaksid oma isikukoodid.
Lisaks sätestatakse uues määruses komisjoni kohustus luua keskne veebipõhine
allkirjade kogumise süsteem ja seda käitada ning loobuda pärast 2022. aastat järk-
järgult eri kogumissüsteemidest.
Euroopa Parlamendi nõudmisel nähakse uues määruses ette tõhustatud abi Euroopa
kodanikualgatuse korraldajatele. Selleks luuakse kõigis liikmesriikides kontaktpunktid
ja rajatakse veebipõhine kontaktplatvorm, kust saab kodanikualgatusega seotud teavet
ja abi, praktilist toetust ja õigusnõustamist.
D. Kontrollimine ja sertifitseerimine
Pärast nõutavast hulgast liikmesriikidest vajaliku arvu toetusavalduste kogumist
peavad korraldajad edastama need liikmesriikide pädevatele asutustele, kelle
ülesanne on komisjoni poolt liikmesriikidest saabunud teabe põhjal kokku kogutud
toetusavalduste ja vastava nimekirja sertifitseerimine. Need asutused on tavaliselt
siseministeerium, valimiskomisjon või rahvastikuregister. Liikmesriikide asutustel on
toetusavalduste sertifitseerimiseks aega kolm kuud, ent nad ei pea allkirjade õigsust
kontrollima.
E. Esitamine ja läbivaatamine
Selles etapis peavad korraldajad esitama liikmesriikide ametiasutustelt saadud
sertifikaadid toetusavalduste arvu kohta, samuti teabe mis tahes allikast saadud
rahastamise kohta. Reeglina tuleb deklareerida 500 eurot ületavad summad.
Kui komisjon on esitatud algatuse kätte saanud, on ta kohustatud selle viivitamata
registris avaldama ning kohtuma korraldajatega sobival tasandil, et nad saaksid oma
algatuse kohta täpsemaid selgitusi anda. Pärast arvamuste vahetust komisjoniga
saavad korraldajad võimaluse tutvustada oma algatust Euroopa Parlamendi
avalikul kuulamisel. Kuulamise korraldab kodanikualgatuse teema eest vastutav
parlamendikomisjon (parlamendi kodukorra artikkel 222).
Uue Euroopa kodanikualgatuse määrusega pikendatakse ajavahemikku, mille jooksul
komisjon peab lubatavaks tunnistatud algatusele vastama, kolmelt kuult kuuele kuule.
Komisjon peab iga algatuse kohta koostatavas teatises esitama selle kohta oma
juriidilised ja poliitilised järeldused ning ametliku loetelu oma kavandatud meetmetest
koos nende rakendamise selge ajakavaga. Täieliku läbipaistvuse tagamiseks nõutakse
määruses, et korraldajad annaksid korrapäraselt aru oma rahastamise ja muude
saadud toetuste allikate kohta. Samuti nõutakse, et komisjon teeks registris ja
Euroopa kodanikualgatuse avalikul veebisaidil kättesaadavaks kontaktvormi, mille abil
kodanikud saavad esitada sellise teabe õigsust ja täielikkust puudutavaid kaebusi.
Uus Euroopa kodanikualgatuse määrus ja muudatused parlamendi kodukorras
suurendavad veelgi Euroopa Parlamendi osatähtsust. Edukate algatuste poliitilise
mõju suurendamiseks võib parlament pärast avalikku kuulamist korraldada parlamendi
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täiskogu arutelu ja võtta algatusele antava poliitilise toetuse hindamiseks vastu
resolutsiooni. Lõpuks kontrollib parlament komisjoni poolt algatuse suhtes võetud
meetmeid, mis esitatakse lisaks ka komisjoni teatistes.

PRAEGUSED ALGATUSED

Seni on kuus algatust kogunud nõutava arvu allkirju (Right2Water, One of Us,
Stop Vivisection, Ban Glyphosate, Minority SafePack – miljon allkirja mitmekesisuse
edendamiseks Euroopas ja Cage Age) ning need on esitatud Euroopa Komisjonile.
Euroopa Parlament korraldas kõigi kuue algatuse esindajatega kuulamised, mis
toimusid 17. veebruaril 2014, 10. aprillil 2014, 24. aprillil 2015, 20. novembril 2017,
15. oktoobril 2020 ja 15. aprillil 2021. Komisjon vastas neile, esitades oma õiguslikud
ja poliitilised järeldused. Alates Euroopa kodanikualgatuse käivitamisest on komisjon
registreerinud kokku 89 algatust

EUROOPA PARLAMENDI ROLL

Euroopa kodanikualgatus on Euroopa Parlamendile suurt huvi pakkunud.
Enne Lissaboni lepingu jõustumist võttis parlament vastu resolutsiooni[4], mis
sisaldab üksikasjalikku ettepanekut Euroopa kodanikualgatuse rakendamiseks.
Pärast Lissaboni lepingu jõustumist osales parlament aktiivselt Euroopa
kodanikualgatuse määruse läbirääkimistel. Parlament on edukalt aidanud muuta
Euroopa kodanikualgatust senisest kättesaadavamaks ja kodanikusõbralikumaks
osalusdemokraatia vahendiks. Muu hulgas vähendati Euroopa Parlamendi nõudmisel
liikmesriikide arvu, kust toetusavaldused peavad olema laekunud, ühele neljandikule;
parlament nõudis, et algatuse nõuetelevastavust kontrollitaks enne registreerimist;
samuti nõudis parlament tungivalt sätteid, mis annaksid kõigile ELi kodanikele ja
elanikele nende kodakondsusest sõltumata õiguse kodanikualgatusele alla kirjutada.
Parlament on esitanud mitu poliitilist nõudmist lihtsustada ja tõhustada
kodanikualgatuse tegemise menetlusi ning suurendada selle mõju. Parlament võttis
28. oktoobril 2015 vastu resolutsiooni kodanikualgatuse läbivaatamise kohta[5], milles
nõudis muu hulgas määruse läbivaatamist, et leevendada isikuandmete suhtes
kehtestatud tingimusi ning anda kodanikualgatuste korraldamiseks rahalist toetust.
Parlamendi põhiseaduskomisjon koostas 2017. aastal seadusandliku algatusraporti,
et saavutada kodanikualgatuse määruse sisuline muutmine. Septembris 2017 esitas
komisjon Euroopa Parlamendi nõudmistele ja avalikele konsultatsioonidele tuginedes
viimaks ettepaneku võtta vastu uus Euroopa kodanikualgatuse määrus. 20. juunil
2018 võttis põhiseaduskomisjon vastu raporti komisjoni ettepaneku kohta ning seejärel
hääletas täiskogu 5. juulil 2018 selle poolt, et alustada uue kodanikualgatuse määruse
küsimuses institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.
12. detsembril 2018 jõudsid parlament ja nõukogu poliitilisele kokkuleppele. Pärast
Euroopa Parlamendi 12. märtsi resolutsiooni vastuvõtmist ja 9. aprillil saadud nõukogu
heakskiitu kirjutati lõppaktile alla 17. aprillil 2019 ning see avaldati Euroopa Liidu

[4]Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta resolutsioon, millega palutakse komisjonil esitada ettepanek võtta vastu Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrus kodanikualgatuse rakendamise kohta (ELT C 212 E, 5.8.2010, lk 99).
[5]Euroopa Parlamendi 28. oktoobri 2015. aasta resolutsioon Euroopa kodanikualgatuse kohta (ELT C 355, 20.10.2017, lk 17).
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Teatajas 17. mail 2019. Uusi Euroopa kodanikualgatust reguleerivaid norme (määrus
(EL) nr 2019/788) kohaldatakse 1. jaanuarist 2020 ning määrus (EL) nr 211/2011
tunnistatakse nendega kehtetuks.
Uus Euroopa kodanikualgatuse määrus muudab Euroopa kodanikualgatuse
korraldajate ja toetajate jaoks kättesaadavamaks, vähem bürokraatlikuks ja hõlpsamini
kasutatavaks, ning tugevdab ühtlasi selle järelmeetmeid.
Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid 15. juulil 2020 vastu ajutised
meetmed, et leevendada COVID-19 pandeemia mõju Euroopa kodanikualgatuse
rakendamisele. Uued reeglid võimaldavad pandeemiast mõjutatud kodanikualgatuste
kogumisperioode pikendada.
3. juunil 2021 võttis Euroopa Komisjon vastu rakendusotsuse pikendada
kodanikualgatuste toetusavalduste kogumise tähtaegu; kogumisperioodi
maksimaalset kestust pikendati kuni 31. detsembrini 2022.

Alessandro Davoli
05/2022
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