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KOKKUVÕTE 
Käesolevas teemadokumendis antakse lühiülevaade ja kriitiline hinnang 2014.–2020. 
aastaks kavandatud programmi „Kodanike Euroopa” kohta, mille eesmärk on edendada 
Euroopas ajaloolist mälu ja kodanikuosalust. Teemadokument hõlmab järgmisi põhilisi osi: 
1) sissejuhatus, milles on välja toodud eelmiste kodanikuaktiivsuse algatuste ja praegu 

kehtiva programmi „Kodanike Euroopa” põhipunktid; 
2) kokkuvõte komisjoni ettepaneku kohta, mis käsitleb uuendatud programmi „Kodanike 

Euroopa”; 
3) põgus ülevaade ettepanekule järgnenud EMSK, Regioonide Komitee ja nõukogu 

reageeringu ning samuti EP seadusandliku sekkumise kohta; 
4) kavandatud programmi läbivaatamine selle tugevate ja nõrkade külgede seisukohast 

ning 
5) mitu soovitust olemasoleva seadusandliku ettepaneku läbivaatamiseks. 

1) Sissejuhatus 
Pärast Tamperes (1999) ja Nice’is (2000) kogunenud Euroopa Ülemkogu üleskutset pidada 
avatumat dialoogi kodanikuühiskonnaga algatas Euroopa Ülemkogu 2004. aasta jaanuaris 
esimese ühenduse tegevusprogrammi Euroopa kodanikuaktiivsuse edendamiseks (nõukogu 
otsus 2004/100/EÜ). Euroopa põhiseaduse projekti nurjumise kiiluvees saatis Euroopa 
kodanikuaktiivsuse programmi edu programmiga „Kodanike Euroopa”, mis loodi Euroopa 
Parlamendi (EP) ja nõukogu otsusega 1904/2006/EÜ ajavahemikuks 2007–2013 kogu 
rahastamispaketiga suuruses 215 miljonit eurot. 
 
Eesmärkide saavutamiseks on programmi raames alates 2006. aastast rakendatud nelja 
tüüpi põhimeetmeid. 
 
Meede 1: „Aktiivsed Euroopa kodanikud”, mis hõlmab kahte peamist meedet: 

I sõpruslinnad ja sõpruslinnade võrgustik, mis on mõeldud selleks, et luua 
sõpruslinnade kohalike omavalitsuste vahel kohalikul tasandil sidemeid, edendamaks 
kogemuste vahetamist ja koostööd; 

II kodanike projektid ja toetusmeetmed, et uurida kodanike kaasamise innovaatilisi 
meetmeid. 

 
Meede 2: „Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas”, mis pakub (struktuuri)toetust 
kodanikke ja Euroopa Liitu (EL) ühendavatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja 
eksperdirühmadele. 
 
Meede 3: „Üheskoos Euroopa heaks”, mis hõlmab kolme meetmerühma: 

I avalikkuse teravdatud tähelepanu all olevad üritused ja üleeuroopalised konverentsid, 
mille eesmärk on suurendada eurooplaste ühtekuuluvustunnet; 

II uuringud, mis aitavad mõista paremini kodanikuaktiivsust Euroopa tasandil; 
III teavitamis- ja teabelevitamisvahendid. 

 
Meede 4: „Elavad Euroopa mälestused”, mille eesmärk on edendada ja alal hoida 
elavaid Euroopa mälestusi, spondeerides iseäranis natsionaalsotsialismi- ja 
bolševismiaegsete küüditamiste ohvrite mälestamisega seotud projekte. 
 
2010. aastal läbi viidud programmi „Kodanike Euroopa” 2007–2013 vahehindamine 
kinnitas programmi tähtsust ja tõi välja selge lisandväärtuse. Samal ajal osutati aga ka 
mitmetele puudujääkidele ja probleemidele, sealhulgas märgatavalt suuremale nõudlusele 
kui täita jõutakse. Nende puudujääkide kõrvaldamiseks esitati võimaliku jätkuprogrammiga 
seoses mitu soovitust, mille võib kokku võtta järgmiselt: 
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1) ELi temaatika laialdasem mõistmine ja isiklik tunnetamine, tugevdades ühelt 
poolt programmi ja teiselt poolt peamiste sotsiaalküsimuste ning ELi peamiste 
strateegiliste eesmärkide ja poliitiliste prioriteetide vahelist sidet; 

2) programmi rakendamise parandamine ja kohandamine, muu hulgas parema 
tasakaalu leidmine peamiste sidusrühmade ja väiksemate osalejate toetamise vahel, 
meetmete „Euroopa mäletab” ja „Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas” rahastamise 
suurendamine ning taotlemisprotsessi hõlbustamine; 

3) ühtlasema osaluse saavutamine, püüdes nii tasakaalustada praegust 
geograafiliselt ebavõrdset jaotust kui ka suurendada raskesti ligipääsetavate 
elanikkonnarühmade kaasatust; 

4) programmiga toetatavate meetmete poliitilise ja meediamõju 
suurendamine. 

2) Komisjoni ettepanek uue „Kodanike Euroopa” programmi (2014—
2020) kohta 
„Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 
programm „Kodanike Euroopa”” võeti ametlikult vastu 2011. aasta detsembris (COM(2011) 
884). Kavandatud programmi üldise eesmärgina on sätestatud (lk 3) „tugevdada 
ajaloolist mälu ja suurendada kodanike osalussuutlikkust Euroopa Liidu tasandil”. 
See üldine eesmärk jaguneb kaheks järgmiseks alleesmärgiks: 

a) õhutada ajaloolist mälu, ELi integratsiooni ja ajalugu käsitlevat diskussiooni ning 
mõtte- ja koostööd; 

b) arendada kodanike arusaamist ELi poliitiliste otsuste tegemise protsessist ja selles 
osalemist ning luua võimalusi solidaarsuseks, ühiskondlikuks aktiivsuseks ja 
vabatahtlikuks tegevuseks ELi tasandil. 

 
Nende eesmärkide saavutamiseks on ette nähtud kaks peamist programmilist 
tegevussuunda: 

a) ajalooline mälu ja Euroopa kodakondsus; 
b) demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus. 

 
Neid kahte tegevussuunda, mille raames kavatsetakse toetada erinevaid meetmeid, 
täiendab projekti tulemuste analüüsimise ja levitamisega seotud horisontaalne tegevus 
(väärtustamine): kodanike kohtumised ja sõpruslinnade tegevus, „Euroopa üldistes 
huvides” tegutsevate organisatsioonide toetamine, Euroopa ajaloo jaoks määrava 
tähtsusega hetki käsitlevad arutelud ja uuringud jpm. Nendest meetmetest võivad osa 
võtta „kõik Euroopa integratsiooni edendavad sidusrühmad” (määruse eelnõu 
artikkel 6). 
 
Programmi rakendamisega seoses (artikkel 8) on ette nähtud, et komisjon võtab vastu 
iga-aastased tööprogrammid, samas kui peamiseks juhtorganiks on kinnitatud Hariduse, 
Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA). Tõhusa järelevalve 
võimaldamiseks on kindlaks määratud erinevad näitajad, mille järgi programmi edenemist 
ja erieesmärkide saavutamist mõõdetakse (nt projektide hulk ja tulemuste kvaliteet, 
otseste osalejate arv või esmataotlejate osakaal). 
 
Programmi jaoks ette nähtud üldeelarve on 229 miljonit eurot, millest 206 miljonit 
eurot moodustavad tegevusassigneeringud. Ülejäänud 23 miljonit eurot on 
reserveeritud „haldusassigneeringutele”, millele lisandub 10,423 miljonit eurot, mis ei 
sisaldu otseselt eelarves, kuid on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku 5. rubriigis 
(„Haldus”) ja tõstab üldisteks halduskuludeks ette nähtud summa 33,423 miljoni 
euroni. 
 
Tegevusassigneeringute 206 miljonit eurot paigutatakse kolme põhimeetme eelarvereale 
järgmiselt: 
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 42,60 miljonit eurot (20,68%) meetmele 1 („teadvustada ajaloolise mälu, 
Euroopa Liidu ajaloo, identiteedi ja eesmärgi tähtsust arutelude, mõttetöö ja 
kontaktideloomise elavdamise kaudu”); 

 139,45 miljonit eurot (67,69%) meetmele 2 („julgustada ELi tasandil 
demokraatlikku kodanikuosalust, suurendades kodanike arusaamist ELi poliitiliste 
otsuste tegemise protsessidest ja toetades ühiskondliku aktiivsuse ja vabatahtliku 
tegevuse võimalusi ELi tasandil”); 

 23,95 miljonit eurot (11,63%) meetmele 3 („projektitulemuste analüüsimine, 
levitamine ja väärtustamine”). 

3) Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee ja 
nõukogu reageering ettepanekule ning Euroopa Parlamendi 
seadusandlik sekkumine 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EMSK) avaldab tugevat poolehoidu programmi 
„Kodanike Euroopa” jätkumisele komisjoni ettepaneku alusel, nõudes samas EP, EMSK ja 
Regioonide Komitee suuremat kaasatust programmi raamistiku väljatöötamisse, 
järelevalvesse ja hindamisse (SOC/458 – EMSK/2012/1583). EMSK peamine mure seoses 
praegusel kujul seadusandliku ettepanekuga on piisava rahastamispaketi puudumine. 
 
Regioonide Komitee (RK) väljendas samuti üldist toetust seadusandlikule ettepanekule, 
paludes seejuures väliste sidusrühmade aktiivsemat kaasamist (CoR 13/2012). Erinevalt 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest peab Regioonide Komitee komisjoni ettepanekus 
esitatud rahastamispaketti piisavaks. Olemasolevate süsteemide edukusele osutades nõuab 
Regioonide Komitee üldeelarvest arvestatava osa eraldamist sõpruslinnade liikumisega 
seotud tegevusele. 
 
Pärast nõukogu alaliste esindajate komitee aruannet võttis nõukogu 2012. aasta mais 
osaliselt vastu üldise lähenemisviisi komisjoni ettepaneku suhtes. Nagu EMSK ja 
Regioonide Komitee, kiidab ka nõukogu komisjoni ettepaneku heaks ning kiidab iseäranis 
programmi struktuuri lihtsustamist. Sellele vaatamata soovitatakse esialgsesse 
ettepanekusse sisse viia mõned muudatused, mis hõlmavad 1) programmi raames 
rahastatavaid tegevusi, 2) juurdepääsu programmile, 3) rakendussätteid ja 4) näitajaid, 
millega mõõdetakse programmi mõju. 
 
Komisjoni ettepanekus on sätestatud, et uut „Kodanike Euroopa” programmi käsitleva 
määruse ainus õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 352, määrates seega 
ette nõusolekumenetluse, mis annab Euroopa Parlamendile üksnes võimaluse nõukogu 
seisukoht vastu võtta või tagasi lükata, kuid ei luba seda muuta. Parlamendi püüdlused 
muuta ühekordne õiguslik alus kahekordseks, kaasates nii ELi toimimise lepingu artikli 167 
kui ka 352, mis tagaks seadusandliku tavamenetluse võimaluse, on seni jäänud edutuks. 
Vaatamata parlamendi õigusteenistuse vastuargumentidele peavad komisjon ja nõukogu 
„ajaloolise mälu ja Euroopa kodakondsuse” eesmärki „demokraatliku kaasatuse ja 
kodanikuosaluse” eesmärgile järgnevaks, välistades seetõttu kahe õigusliku aluse 
kohaldamise. Sellest hoolimata otsustas parlament 1) jätkata „virtuaalse 
kaasotsustamismenetlusega”, koostades ametliku aruande, mis sisaldab soovitusi 
muudatuste ja paranduste kohta, ning 2) muuta lõpliku versiooni heakskiit sõltuvaks 
nõukogu kompromissivalmidusest. 

4) Hinnang kavandatud programmile 
„Kodakondsuse” mõiste aluseks olev kontseptsioon 
Komisjoni ettepanek põhineb kodakondsuse kodanikuühiskonna ja vabariiklusega 
seotud kontseptsioonil, milles rõhutatakse inimese poliitilist loomust ja käsitletakse 
kodanikuks olemist kui aktiivset protsessi. Samal ajal kui osalemiskultuuri ergutamise 
eesmärk on tervitatav, annab põhjust muretsemiseks pinnapealne ja üleliia 
vahenditepõhine idee selle kohta, mida kodanikuaktiivsus ja kodanike kaasamine 
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tähendab. Asjaomase idee rakendamine on ilmne kogu „Kodanike Euroopa” programmi 
kohandamisel ELi poliitikale ja iseäranis poliitikakujundamisele. Seejuures seab EL end 
võimaliku kriitikatule alla, et programm „Kodanike Euroopa” ei olnud mitte mõeldud 
rikkaliku ja mitmekesise kodanikuaktiivsuse kultuuri edendamiseks, vaid välja töötatud 
pelga ELi institutsioonide enda kujundamise vahendina. 
 
Programmi kavandamine 
Praegusel kujul programmi kavandamine näib olevat asümmeetriline, st ajaloolise mälu 
tegevussuund paigutub selgelt kodanikuosaluse tegevussuuna järele: kui esimesele on 
eelarvest ette nähtud vaid ligikaudu 20% kogu tegevusassigneeringutest, siis viimase jaoks 
on reserveeritud üle kahe kolmandiku eelarvest. Tasakaalustamatust võib täheldada ka 
mõlema tegevussuuna temaatilises eesmärgis. Eeskätt kehtib see ajaloolise mälu osa 
kohta, kus keskendutakse peaaegu eranditult Euroopa lähiajaloo totalitaarsete režiimide 
põhjustele ja ohvritele. Euroopa ajaloolise mälu natsionaalsotsialismile ja bolševismile 
taandamine ei süvenda mitte ainult pindmist ajaloolist arusaama, vaid kahjustab ka 
kriitilise Euroopa üldsuse loomist ning on ebaõiglane alates 1940. aastate lõpust Euroopa 
integratsiooni vallas saavutatu suhtes. Niisiis tuleks programmi „Kodanike Euroopa” 
ajaloolise mälu tegevussuunast toetatavate projektide haaret suurendada. Programmi teise 
tegevussuuna kavandamine näib esimesega võrreldes olevat rohkem tasakaalustatud, 
kuid ka sellele tuleks kasuks üksikasjalikum kavand selle kohta, mil määral esildatud 
vahendid on sobivad saavutamaks sõnastatud eesmärke ning millist konkreetset 
lisandväärtust loob mingi meede võrreldes teiste meetmetega. 
 
Programmi juhtimine ja kasutatavus 
Pärast mitmete lihtsustamismeetmete rakendamist tundub, et praeguse „Kodanike 
Euroopa” programmi juhtimisstruktuurid, mis tahetakse üle võtta ka uude programmi, 
on asjakohased ja piisavalt tõhusad. Erinevalt programmi „Kodanike Euroopa” 
ajavahemikuks 2014–2020 kavandatud juhtimisest näib aga puudulik olevat selle 
kasutatavus. Mõningane areng on käesolevas programmis kindlasti toimunud 
taotlemisprotsessiga seoses, kuid seadusandlik ettepanek ei paku rahuldavat lahendust 
vahehindamises tõstatatud kahele ülejäänud probleemile: 1) parema tasakaalu leidmine 
peamiste sidusrühmade ja väiksemate osalejate toetamise vahel ning 2) ühtlasema osaluse 
saavutamine, mõeldes geograafiliselt ebavõrdsele jaotusele ja „raskesti ligipääsetavate” 
elanikkonnarühmade kaasatusele. Peamine vahend asjaomaste probleemidega 
tegelemiseks võiks tõenäoliselt olla laiaulatuslik teabevahetusstrateegia, mis parandab 
kogu Euroopas üldsuse teadlikkust programmi ning iseäranis institutsioonivälistele 
taotlejatele ja väikesemahulistele algatustele antud võimaluste kohta. 
 
Eelarve 
Võttes arvesse saavutamist vajavaid ambitsioonikaid eesmärke, näib programmi „Kodanike 
Euroopa” 2014–2020 rahastamispakett ebapiisav. Eelarve ei ole ebaõnnestunud mitte 
ainult sümboolse „üks euro kodaniku kohta” ehk kokku 495 miljoni euro suuruse 
summani mitteküündimisele mõeldes, mida on muu hulgas palunud Euroopa Kohalike ja 
Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR), vaid see ei vasta isegi praeguse „Kodanike 
Euroopa” programmi rahastamispaketile, kui summat korrigeerida inflatsiooniga. Seda 
tausta arvesse võttes oleks soovitav rahastamispaketti tunduvalt suurendada, nagu on 
avaldatud ka EMSK arvamuses. 

5) Soovitused ja järeldused 
1) Uuendatud programmi üldise tähtsuse tunnistamine 
Võttes arvesse käimasoleva programmi „Kodanike Euroopa” (2007–2013) edukust ning 
tõsiasja, et praegu on see ainus programm, mis on pühendatud üksnes kodanikuosaluse 
edendamisele ja mälestuste alalhoidmisele Euroopa tasandil, on programmiga ühel või 
teisel kujul jätkamine vägagi soovitatav. Seega tuleks EP seadusandliku ettepaneku 
kategoorilise tagasilükkamise plusse ja miinuseid väga hoolikalt kaaluda, isegi kui nõukogu 
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keeldub parlamendi võimalikke soovitusi määruse eelnõu muutmiseks täielikult arvesse 
võtmast. 
 
2) Mõiste „kodakondsus” aluseks oleva kontseptsiooni laiendamine 
Kodakondsuse kontseptsiooni laiendamine seadusandliku ettepaneku kaudu näib vajalik. 
Seni domineerib oma põhiolemuselt vahenditepõhine idee selle kohta, mida kodanikuks 
olemine tähendab ja mis sellega kaasneb, ning see keskendub valdavalt ELi poliitikale ja 
poliitikakujundamisele. Taoline käsitlus jätab tähelepanuta erineval kujul esineda võiva 
kasuliku kodanikuosaluse ja ühise vaimu. Lõplikusse ettepanekusse laiema idee lisamine 
selle kohta, mida „kodakondsus” tähendab, oleks ka Euroopa Liidu institutsioonide enda 
huvides, et vältida programmile ELi propagandavahendi sildi külgekleepimist. 
 
3) Programmi kavandamises praeguse tasakaalustamatuse parandamine 
Selleks et parandada programmi kavandamises esinevat tasakaalustamatust ning vältida 
muljet, nagu pühendutaks mõlemast teemavaldkonnast ühele rohkem, oleks vaja paremini 
tasakaalustatud rahastamisvahendite jaotust. See muutus toetaks ka Euroopa Parlamendi 
argumenti kohaldada seadusandliku ettepaneku suhtes kahte õiguslikku alust. Peale selle 
nõuab praegune programmi kavandamine temaatilise eesmärgi kohandamist eeskätt 
esimesele tegevussuunale (ajalooline mälu) mõeldes, kus ainestik ja aeg peaksid hõlmama 
rohkemat kui natsionaalsotsialism ja bolševism. 
 
4) Vahehindamise tulemuste ühtsem arvessevõtmine 
Vaatamata sellele, et vahehindamine on jätnud endast uude seadusandlikku ettepanekusse 
teatud märgid, on soovitav selles esitatud ettepanekuid teadlikumalt arvesse võtta. See 
tähendab eeskätt tugevamat seotust kodanike otseseid huvisid puudutavate peamiste 
sotsiaalküsimustega ning rohkem tasakaalustatud osaluse saavutamist programmis. 
 
5) Kesksete juhtimisstruktuuride säilitamine, tugevdades Kodanike Euroopa 

kontaktpunkte 
Võrreldes teiste programmidega, mille keskse juhtimise eest vastutavad komisjoni 
järelevalve alla kuuluvad täitevasutused, võib käimasoleva „Kodanike Euroopa” programmi 
kohta öelda, et selle juhtimisstruktuurid on suhteliselt tõhusad. Detsentraliseerimine ei 
tooks arvatavasti kaasa ei kokkuhoidu ega parandaks ka ilmselt kvaliteeti. Programmi 
juhtimise detsentraliseerimisest paljutõotavam on Kodanike Euroopa kontaktpunktide 
uuendamine. Need aitaksid programmil „Kodanike Euroopa” liikmesriikides paremini kanda 
kinnitada ning parandaksid samas programmi üldist mainet ja juurdepääsetavust. 
 
6) Programmi kasutatavuse suurendamine 
Kaaluda tuleks tulevase programmi kasutatavuse suurendamist veelgi, iseäranis 
üksikisikute jaoks. Selleks tuleks anda väikesemahulistele ja altpoolt tulevatele algatustele 
selged stiimulid ning teatud osa rahastamisvahenditest võiks olla reserveeritud asjaomaste 
institutsiooniväliste algatuste jaoks. Lisaks on vaja suuremat tähelepanu pöörata raskesti 
ligipääsetavate elanikkonnarühmade aktiivsemale kaasatusele, mis on seatud küll üheks 
eesmärkidest, kuid mille saavutamiseks ei ole veel vastavat strateegiat. 
 
7) Teabevahetuse ja sellega seotud eelarvevahendite sihipärase kasutamise suurem 

tähtsustamine 
Tunnistades asjakohase teabevahetusstrateegia määravat tähtsust programmi edukuse jaoks, 
tuleks määruses otsustavamalt rõhutada teabevahetuse rolli. Teabevahetuse meetmete 
toetamiseks ette nähtud vahendite pillamise ja võimaliku omastamise vältimiseks peaks nende 
kasutus komisjoni üldise teabevahetuspoliitika eesmärkidel olema välistatud. 
 
8) Rahastamispaketi suurendamine 
Programmi „Kodanike Euroopa” üldist rahastamispaketti tuleks püüda tunduvalt suurendada. 
See suurendamine näib õigustatud, kui seada programmi tähtsus Euroopa „kodanikuõpetuses” 
ja ELi seotus oma kodanikega vahekorda programmi „Kodanike Euroopa” suurusega, ning on 
tühine võrreldes teiste programmide ja ELi eelarvega üldiselt. 
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