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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus 

on kodanike uus poliitiline õigus ja ühtlasi 

Euroopa Liidu osalusdemokraatias 

kasutatav tegevuskava koostamise 

eripärane ja uuenduslik vahend, mis 

võimaldab kodanikel neid mõjutavates 

projektides ja protsessides aktiivselt 

osaleda ja mille potentsiaali tuleb kindlasti 

maksimaalselt ära kasutada ja arvestatavalt 

suurendada, et saavutada võimalikult häid 

tulemusi ja ergutada võimalikult paljusid 

ELi kodanikke Euroopa integreerimise 

protsessi edasises arengus kaasa lööma; 

arvestades, et seda peab käsitama ELi 

institutsioonide demokraatliku 

õiguspärasuse tugevdamise ühe peamise 

vahendina; 

A. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus 

on kodanike uus poliitiline õigus, mis 

peaks võimaldama kodanikel neid 

mõjutavates projektides ja protsessides 

aktiivselt osaleda ja mille potentsiaali tuleb 

kindlasti maksimaalselt ära kasutada ja 

arvestatavalt suurendada, et aidata 

tugevdada ELi institutsioonide 
demokraatlikku õiguspärasust; 

arvestades, et isegi, kui Euroopa 

kodanikualgatus hästi toimib, ei saa seda 

pidada hiiglasliku demokraatia 

puudujäägi (probleem, mis on ELi 

iseloomustanud selle loomisest alates) 

heastamise vahendiks;  

Or. en 
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3. rõhutab, et kodanikualgatus on kodanike 

jaoks eriline võimalus määratleda ja 

väljendada oma soove ning nõuda ELilt 

tegutsemist, nii et seda tuleb igal 

võimalikul viisil julgustada ja toetada; 

tunnistab siiski, et Euroopa 

kodanikualgatuse tõhusamaks muutmiseks 

tuleb kõrvaldada ja lahendada arvestatavad 

puudused; rõhutab, et kõnealuse vahendi 

kõikide uute hindamiste käigus tuleks võtta 

eesmärgiks maksimaalse 

kasutajasõbralikkuse saavutamine, kuna 

see on Euroopa kodanike ja ELi 

lähendamiseks ülitähtis vahend; rõhutab 

lisaks, et emakeele kasutamine on iga 

inimese kodanikuõigus, ning kutsub 

komisjoni ja liikmesriike seetõttu üles 

kaaluma alternatiivseid lahendusi selle 

võimaldamiseks kõikides Euroopa 

kodanikualgatusega seotud meetmetes, sest 

see ergutab kodanike osalust; juhib 

tähelepanu asjaolule, kui oluline on 

kodanike teadlikkus kodanikualgatusest, 

ning peab kahetsusväärseks, et ELi 

kodanike teadmised selle vahendi kohta on 

piiratud; nõuab, et EL korraldaks seepärast 

reklaami- ja tutvustuskampaaniad, mille 

eesmärk on muuta Euroopa 

kodanikualgatus meedias nähtavamaks ja 

üldsuse seas tuntumaks; 

3. rõhutab, et kodanikualgatus on kodanike 

jaoks eriline võimalus määratleda ja 

väljendada oma soove ning nõuda ELilt 

tegutsemist, nii et seda tuleb igal 

võimalikul viisil julgustada ja toetada; 

rõhutab siiski asjaolu, et Euroopa 

kodanikualgatuse tõhusamaks muutmiseks 

tuleb kõrvaldada ja lahendada arvestatavad 

puudused ning mitte hakata 

kodanikualgatust kasutama peibutisena; 

rõhutab, et kõnealuse vahendi kõikide uute 

hindamiste ja läbivaatamiste käigus tuleks 

võtta eesmärgiks, et komisjon võtaks 

endale kohustuse võtta eduka 

kodanikualgatuse puhul järelmeetmeid, 

esitades asjakohase seadusandliku 

ettepaneku; rõhutab lisaks, et emakeele 

kasutamine on iga inimese kodanikuõigus, 

ning kutsub komisjoni ja liikmesriike 

seetõttu üles kaaluma alternatiivseid 

lahendusi selle võimaldamiseks kõikides 

Euroopa kodanikualgatusega seotud 

meetmetes, sest see ergutab kodanike 

osalust; juhib tähelepanu asjaolule, kui 

oluline on kodanike teadlikkus 

kodanikualgatusest, ning peab 

kahetsusväärseks, et ELi kodanike 

teadmised selle vahendi kohta on piiratud; 

nõuab, et EL korraldaks seepärast 

reklaami- ja tutvustuskampaaniad, mille 

eesmärk on muuta Euroopa 
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