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Muudatusettepanek  1 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine 

2015/2329(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Volitus 5 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

– võttes arvesse oma 19. jaanuari 

2016. aasta resolutsiooni 

kultuuridevahelise dialoogi, kultuurilise 

mitmekesisuse ja hariduse rolli kohta ELi 

põhiväärtuste edendamisel2, 

_________________ 

2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0005. 

 

välja jäetud 

Or. en 
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María Teresa Giménez Barbat 

Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine 

2015/2329(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus A 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

A. arvestades, et programm 

„Kodanike Euroopa“ on ainulaadne ja 

väga sümboolne programm, sest selle 

raames võetakse kuulda 

kodanikuühiskonna arutelu, ergutatakse 

kriitilist mõtlemist Euroopa projekti, selle 

ajaloo ning seda edendanud liikumiste ja 

ideede ajaloo suhtes ning sellega aidatakse 

suurendada teadlikkust Euroopa 

otsustusprotsessist, parandades liidu 

tasandil kodaniku- ja demokraatliku 

osaluse tingimusi; 

A. arvestades, et programmi 

„Kodanike Euroopa“ raames tuleks kuulda 

võtta kodanikuühiskonna arutelu ning 

ergutada kriitilist mõtlemist Euroopa 

projekti, selle ajaloo ning seda edendanud 

liikumiste ja ideede ajaloo suhtes; 

tuletades meelde, et seda programmi 

viiakse ellu olukorras, kus 2014. aastal 

avaldatud Eurobaromeetri uuringu 

nr 415 tulemuste kohaselt ei usalda 59 % 

liikmesriikide kodanikest ELi ega selle 

institutsioone ning 47 % neist ei saa aru, 

kuidas EL toimib; 

Or. en 
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Põhjendus B 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

B. arvestades, et programmi 

„Kodanike Euroopa“ eesmärk on 

tugevdada Euroopa kodakondsuse ja 

Euroopasse kuulumise vaimu, 

suurendada solidaarsust, vastastikust 

sallivust ja austust, edendada paremat 

arusaamist EList, selle algupärast ja 

arengust, väärtustest, institutsioonidest ja 

pädevustest ning soodustada aktiivset 

dialoogi ELi kodanike vahel; arvestades, 

et programmi tegevusi võib käsitleda 

osana informaalsest elukestvast 

kodanikuharidusest; 

B. arvestades, et programm 

„Kodanike Euroopa“ peaks olema Euroopa 

institutsioonide ja poliitikakujundajate 

jaoks võimalus võtta arvesse 

liikmesriikide kõikide kodanike arvamusi, 

sealhulgas nende arvamusi, kes suhtuvad 

Euroopa integratsiooni kriitiliselt; 

  

Or. en 
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Põhjendus D 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

D. arvestades, et euroskeptitsismi 

praegune kasv, mis kajastub Euroopa-

vastaste jõudude poolses Euroopa projekti 

püsimajäämise kahtluse alla seadmises ja 
mis kulmineerus hiljuti rahvahääletusel 

Brexiti pooldajate võiduga, rõhutab 

niisuguste programmide tähtsust ja 

suurendab vajadust edendada ühise 

Euroopa identiteeditunde arendamist, 

kajastada Euroopa Liidu usaldusväärsuse 

vähenemise põhjuseid, ergutada 

kodanikuosalust ning alustada põhjalikku 

arutelu Euroopa väärtuste teemal, 

millesse tuleks kaasata kogu 

kodanikuühiskond ja ka institutsioonid, 

ning koolituskampaaniat ELi 

institutsioonide toimimise teemal, 

rõhutades tänu Euroopa Liitu 

kuulumisele tekkivaid võimalusi; 

D.  arvestades, et valitud ametiisikute 

ja meedia pidev halvustav suhtumine 

sellesse, mida üldiselt nimetatakse 

euroskeptitsismiks ning mis ei ole muu 

kui vaba tahte ja sõnavabaduse väljendus 

demokraatia raamistikus, on üks 

põhjuseid, miks hääletati Brexiti poolt; 

Or. en 
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Põhjendus D a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 D a. tuletades sellega seoses meelde, et 

ELi lepingu artiklis 2 sätestatud pluralism 

on üks demokraatia lahutamatu osa ning 

see on määratletud süsteemina, milles 

tunnustatakse mitmesuguste mõtte- ja 

käitumisviiside, poliitiliste ja usuliste 

arvamuste ning erakondade jms 

olemasolu; 

Or. en 
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Põhjendus E 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

E. arvestades, et enne kui mõni riik 

Euroopa Liiduga ühineb, on vaja 

põhjalikku ja terviklikku ettevalmistust, 

mis on seotud ajaloolise mälu ja 

minevikuga leppimise küsimustega ning 

millega tagatakse kodanike aktiivne 

osalus asjaomase riigi 

kodanikuühiskonnas; 

E. kinnitades seetõttu, et Euroopa Liit 

ei suuda liikmesriikide kodanikele 

lähemale jõuda, senikaua kui ta ei austa 

jätkuvalt nende arvamuste mitmekesisust, 

eelkõige oma olemuselt kõige 

demokraatlikuma vahendi, st 

rahvahääletuste tulemuste korduva 

ignoreerimise kaudu;  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

F. arvestades, et kooskõlas ELi 

lepingu artikliga 11 on ELi institutsioonid 

kohustatud andma kodanikele ja 

esindusühendustele kõigis liidu 

tegevusvaldkondades võimaluse vahetada 

avalikult oma seisukohti; arvestades, et see 

säte hõlmab ka ELi institutsioonide 

kohustust pidada kodanikuühiskonnaga 

avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi 

ning komisjoni kohustust teha kõigi 

sidusrühmadega ulatuslikke 

konsultatsioone; 

F. arvestades, et kooskõlas ELi 

lepingu artikliga 11 on ELi institutsioonid 

kohustatud andma kodanikele ja 

esindusühendustele kõigis liidu 

tegevusvaldkondades võimaluse vahetada 

avalikult oma seisukohti; arvestades, et see 

säte hõlmab ka ELi institutsioonide 

kohustust pidada kodanikuühiskonnaga 

avatud, läbipaistvat ja korrapärast dialoogi 

ning komisjoni kohustust teha kõigi 

sidusrühmadega ulatuslikke 

konsultatsioone; arvestades, et viimati 

nimetatud kohustuse suhtes ei ole 

komisjon juba praegu oma ülesandeid 

täitnud, kuna teatavates valdkondades, 

näiteks sisserändepoliitika valdkonnas, on 

korraldatud vähe konsultatsioone; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 F a. tuletades lisaks meelde, et ELi 

lepingu artikli 10 lõikega 3 antakse igale 

kodanikule õigus osaleda liidu 

demokraatias ning sätestatakse, et otsused 

tuleks teha nii avalikult ja nii 

kodanikulähedaselt kui võimalik; 

rõhutades siiski, et siiani ei ole komisjon 

seda kohustust täiel määral täitnud, eriti 

seoses vabakaubanduslepingute 

läbirääkimistega; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus G 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et ELi toimimise 

lepingu artiklis 20 on sätestatud liidu 

kodakondsuse põhistaatus ja esitatud 

üksikasjalikult sellega seotud õigused, 

ning arvestades, et parem arusaamine 

EList ja selle väärtustest on oluline 

eeltingimus kodanike võimestamiseks, et 

nad saaksid neid õigusi täielikult 

kasutada; 

G. arvestades, et ELi toimimise 

lepingu artiklis 20 on sätestatud liidu 

kodakondsuse põhistaatus, mis on 

jätkuvalt riigi kodakondsuse täienduseks, 

sest etümoloogiliselt ja õiguslikult on 

kodakondsus lahutamatult seotud 

päritoluga; arvestades, et kuigi artiklis 20 

on üksikasjalikult esitatud liidu 

kodakondsusega seotud õigused, tuleks 

kinnitada, et kodakondsusega kaasnevad 

ka kohustused; arvestades, et parem 

arusaamine liidust on eeltingimus selleks, 

et anda kodanikele võimalus olla teadlik 

kõnealustest õigustest ja kohustustest; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus I 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

I. arvestades, et praegune programm 

põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 352, 

millega anti Euroopa Parlamendile ainult 

õigus väljendada oma seisukohta 

nõusolekumenetluse raames ja millele 

Euroopa Parlament oli komisjoni 

ettepaneku esitamise ajal kindlalt vastu, 

sest see on tugevas vastuolus programmi 

demokraatliku olemusega; 

I. arvestades, et praegune programm 

põhineb ELi toimimise lepingu artiklil 352, 

millega anti Euroopa Parlamendile ainult 

õigus väljendada oma seisukohta 

nõusolekumenetluse raames; arvestades, et 

see õigusraamistik seab juba ohtu 

programmi „Kodanike Euroopa“ 

legitiimsuse, kuna sellega jäetakse 

otsustusprotsessist välja ainus liidu 

institutsioon, mis valitakse üldistel 

valimistel; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Põhjendus O 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

O. arvestades, et kattumiste 

vähendamiseks ja programmi mõju 

suurendamiseks on vaja rohkem 

koostoimet muude programmidega ja 

paremat teabevahetust teiste 

peadirektoraatidega; 

O. arvestades, et asjaolu, et 

programmi juhivad ühiselt mitu 

peadirektoraati, sealhulgas rände ja 

välisasjade peadirektoraat, võib tekitada 

segadust programmi tõeliste eesmärkide 

suhtes ja vähendada selle tulemuslikkust; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

1. rõhutab, et programmile 

„Kodanike Euroopa“ kui ainsale 

täielikult Euroopa kodakondsusele 

pühendatud programmile kättesaadavate 

rahaliste vahendite kogusumma (185,47 

miljonit eurot) on kaduvväike, kui seda 

võrrelda teiste haridus- ja 

kultuuriprogrammidega, nagu programm 

„Loov Euroopa“ (1,46 miljardit eurot) ja 

programm „Erasmus+“ (14,7 miljardit 

eurot), ega vasta seetõttu taotlejate 

ootustele; 

1. võtab teadmiseks kättesaadavate 

rahaliste vahendite kogusumma (185,47 

miljonit eurot) ning kordab, et programmi 

edukus ei sõltu ainult sellele eraldatud 

eelarvest, vaid sõltub eelkõige ka selle 

suutlikkusest määrata kindlaks kodanike 

tegelikele püüdlustele vastavad eesmärgid 

ning võtta arvesse nende arvamusi ja 

nõudmisi; 

Or. en 
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Punkt 10 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

10. möönab asjaolu, et programmi 

mõju on endiselt proportsionaalselt suur, 

nagu näitab ka asjaolu, et 2015. aastal oli 

408 valitud projektis hinnanguliselt 1 100 

000 osalejat; on ka seisukohal, et 

taotlejate suur arv – 2014. aastal 2087 ja 

2015. aastal 2791 – ja projektide kvaliteet 

näitavad seda, et huvi programmi vastu 

on suur, ja ka vajadust tagada 

programmile rohkem töötajaid ja rahalisi 

vahendeid, et suurendada toetust saavate 

projektide arvu; 

10. tuletab meelde, et piiratud eelarve 

tõttu tuleks programmi raames eraldatud 

toetuste puhul keskenduda liikmesriikide 

ühenduste või institutsiooniliste 

ametiasutuste teostatavatele projektidele 

ning vältida tuleks toetuste jagamist 

mitteliikmetest kolmandate riikide 

teostatavatele projektidele; 

Or. en 
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Punkt 32 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

32. peab kiiduväärseks tugevat ELi 

kodanikele ja sotsiaalsetele aspektidele 

keskendumist, mis võimaldab ELi 

institutsioonidel kohapeal 

kodanikuühiskonnaga otse suhelda; 

rõhutab programmi prioriteetide hulgas 

niisuguste projektide tähtsust, milles 

keskendutakse Euroopa praegustele 

probleemidele, näiteks sellistele 

küsimustele nagu mitmekesisusele, 

rändele, pagulastele, radikaliseerumise 

ennetamisele, sotsiaalse kaasatuse 

soodustamisele, kultuuridevahelisele 

dialoogile, rahastamisprobleemidega 

tegelemisele ja Euroopa ühise 

kultuuripärandi kindlaksmääramisele; 

palub komisjonil ja liikmesriikidel 

tugevdada seoseid programmi 

prioriteetide ning Euroopa kodakondsuse 

ja Euroopa kodanike igapäevaeluga 

seotud meetmete vahel; 

32. rõhutab, et kui programmiga 

tahetakse lähendada ELi selle kodanikele, 

tuleks alustada nende arvamustega 

arvestamisest, pidades eelkõige silmas 

programmi prioriteete, eriti 2. 

tegevussuuna kolmandat prioriteeti, 

milleks on sisserändajate 

häbimärgistamise vastu võitlemine ja 

vastupidiste narratiivide loomine, et 

soodustada kultuuridevahelist dialoogi ja 

vastastikust mõistmist; tuletab meelde, et 

suurem osa liikmesriikide kodanikest on 

rohkemate rändajate vastuvõtmise vastu, 

näiteks 56 % prantslastest ja 98,3 % 

ungarlastest, kes osalesid Brüsseli 

kehtestatud rändajate kvoote käsitleval 

rahvahääletusel; 

Or. en 
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Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. rõhutab vajadust tegevussuuna 

„Euroopa ajalooline mälu“ raames välja 

kujundada Euroopa identiteet, mis peaks 

Euroopa väärtustel ning Euroopa 

ilmalikul ja vaimsel pärandil rajaneva 

ühise integratsiooni saavutamise 

eesmärgil keskenduma mitte ainult 

minevikule, vaid ka tulevikule, olema 

pluralistlik, mitmekultuuriline ning 

avatud rändevoogudele ja mõjutustele, 

mis tulenevad ülejäänud maailmast; 

rõhutab vajadust tagada, et ajalugu ei 

kasutataks kui lõhestavat vahendit, vaid 

kui võimalust lahendada 

tänapäevaprobleeme nende tundliku 

tõlgendamise ning oskuslike ja sihipäraste 

haridusprogrammide kaudu; toonitab, kui 

tähtis on soodustada põlvkondadevahelisi 

projekte, mis võivaldavad vahetada 

kogemusi vanemate ja nooremate 

põlvkondade vahel; 

35. tuletab meelde, et minevikuta ei 

ole ka tulevikku ning et ükski kultuuriline 

identiteet ei saa tekkida tühjalt kohalt (ex 

nihilo); rõhutab seetõttu, et liikmesriikide 

kodanikud omandavad taas oma ühise 

tsivilisatsiooni tunnetuse üksnes oma 

ainupärandit ja konkreetseid traditsioone 

väärtustades, mis võimaldab rõhutada 

nende ühist tasuta, mis hõlmab kreeka-

ladina mõtteviisi ja kristlikku pärandit; 

Or. en 



 

AM\1118063ET.docx  PE598.505v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

22.2.2017 A8-0017/16 

Muudatusettepanek  16 

Dominique Bilde 

fraktsiooni ENF nimel 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine 

2015/2329(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. rõhutab vajadust täiendada 

programmi ettepanekutega, mis käsitlevad 

kodanikuosalust demokraatlikus protsessis 

ja ELi otsustusprotsessis nii, et see aitab 

suurendada kodanike mõjuvõimu oma 

õiguste kasutamisel, näiteks e-demokraatia 

rakendamise kaudu; kutsub liitu ja selle 

liikmesriike üles töötama selle 

saavutamiseks välja meetmed ja poliitika, 

mille eesmärk on suurendada oma 

kodanike valdkonnaülese ning kriitilise ja 

loova mõtlemise alaseid oskusi, 

digikirjaoskust ja meediapädevust ning 

kaasatust ja ergutada uudishimu, eriti 

laste ja noorte seas, et nad saaksid teha 

teadlikke otsuseid ning aidata kaasa 

demokraatlikele protsessidele; 

38. rõhutab vajadust täiendada 

programmi ettepanekutega, mis käsitlevad 

kodanikuosalust demokraatlikus protsessis 

ja ELi otsustusprotsessis nii, et see aitab 

suurendada kodanike mõjuvõimu oma 

õiguste kasutamisel, näiteks e-demokraatia 

rakendamise kaudu; tuletab siiski meelde, 

et need vahendid ei ole tulemuslikud, kui 

Euroopa Liit suhtub jätkuvalt 

halvustavalt muudesse otsedemokraatia 

vahenditesse, näiteks rahvahääletustesse, 

ning tunneb seetõttu muret arvukate 

avalduste pärast, mida on teinud 

komisjoni president, kes on korduvalt 

rääkinud halvasti riiklikest 

rahvahääletustest, eelkõige nendest, mis 

on toimunud Kreekas; rõhutab, et ELi 

juhtisikute selline suhtumine suurendab 

tõenäoliselt eurooplaste usaldamatust 

Euroopa Liidu vastu; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

39. juhib tähelepanu asjaolule, et kui 

programmis osaleksid riigid, kes soovivad 

saada ELi liikmeks, parandaks see 

vastastikust mõistmist ja süvendaks 

koostööd; soovitab programmi 

rahvusvahelisemaks muuta, kutsudes 

eelkõige kõiki Euroopa Vabakaubanduse 

Assotsiatsiooni (EFTA), Euroopa 

Majanduspiirkonna (EMP) ning 

läbirääkija- ja kandidaatriike üles 

ühendama ELi liikmesriikidega oma jõud 

projektitaotluste esitamisel, ning nõuab, et 

ELi, ida- ja lõunapartnerluse riikide ja 

potentsiaalsete kandidaatriikide 

valitsusvälised organisatsioonid teeksid 

rohkem koostööd, et Euroopa Liitu 

inimestele lähendada; teeb ettepaneku 

edendada ELi ja naaberriikide 

organisatsioonide vahelist koostööd 

Euroopa väärtuste teemal; 

39. juhib tähelepanu asjaolule, et 

programmi ja/või toetusi ei tohiks 

laiendada kolmandatele riikidele; 

Or. en 

 

 


