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 ET 

ETTEPANEKUD 

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval kultuuri- ja hariduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 

ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. tunneb suurt heameelt 2015. aastal programmi „Kodanike Euroopa“ raames esitatud 

avalduste ja projektide kvaliteedi üle; märgib sellegipoolest, et 2015. aastal oli võimalik 

rahastada ainult ligikaudu 6 % Euroopa ajaloolist mälu ja kodanikuühiskonda käsitlevatest 

projektidest, mis annab tunnistust sellest, et nende kahe tegevussuuna rahalisi vahendeid 

tuleks märkimisväärselt suurendada; soovitab kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 

11, millega nähakse ette oluline osalusdemokraatia mõõde, tulevastel aastatel osalust 

suurendada teavituskampaaniate korraldamisega ning nii Euroopa kui ka riiklikke 

meediaväljaandeid hõlmava tõhusa ja kasutajasõbraliku suhtlusportaali 

kasutuselevõtmisega, mille kaudu antaks selget teavet programmi prioriteetide ja 

juurdepääsetavuse kohta ning teavitataks Euroopa kodanikke programmi „Kodanike 

Euroopa“ olemasolust, ergutades neid selle eeliste üle järele mõtlema ning pannes nad 

tundma, et nad on aktiivsemalt kaasatud; teeb ettepaneku võimaldada osalistel kasutada e-

osaluse vahendeid; 

2. nõuab taas, et Euroopa Parlamenti kaasataks ulatuslikumalt programmi prioriteetide ja 

eesmärkide kehtestamisse; soovitab tagada järgmisele „Kodanike Euroopa“ programmile 

õiguslik alus, mis võimaldab Euroopa Parlamendil osaleda seadusandliku tavamenetluse 

raames täiel määral õigusloome protsessis ning olla kaasseadusandjana seadusandliku 

tavamenetluse raames kaasatud programmi prioriteetide määratlemisse ja seda nõukoguga 

võrdsetel alustel; soovitab lihtsustada programmi sõnastust, et muuta see laialdaselt 

ligipääsetavaks; 

3. rõhutab, et programm „Kodanike Euroopa“ peaks aitama kodanikel paremini mõista 

Euroopa Liitu, selle ajalugu ja mitmekesisust, samuti toetama Euroopa kodakondsust ning 

parandama tingimusi kodaniku- ja demokraatlikuks osaluseks liidu tasandil; märgib, et 

programmiga tuleks lisaks sellele teadvustada ajaloolise mälu, ühise ajaloo ja väärtuste 

tähtsust ning suurendada teadlikkust liidu eesmärgist edendada rahu, samuti tagada, et 

Euroopa Liidu ajaloost ja selle sünnist, mille algpõhjuseid tuleb otsida ka kahest 

maailmasõjast, üldiselt paremini aru saadaks; rõhutab, et programmiga tuleks ühtlasi 

ergutada demokraatlikku kodanikuosalust liidu tasandil, suurendades kodanike arusaamist 

liidu poliitiliste otsuste tegemise protsessidest ning edendades ühiskondliku aktiivsuse, 

kultuuridevahelise dialoogi ja vabatahtliku tegevuse võimalusi liidu tasandil; märgib, et 

seda võiks näiteks saavutada teavituskampaaniate korraldamisega, et hoogustada arutelu, 

mõttetegevust ja võrgustike loomist;  

4. toonitab, kui oluline on, et liikmesriigid, piirkonnad ja kohalikud omavalitsused 

suurendaksid programmi tulemuslikkust ja populaarsust, võttes endale muu hulgas 

suurema rolli programmi prioriteetide kindlaksmääramisel ja riiklike kontaktpunktide 

potentsiaali võimalikult optimaalsel ärakasutamisel, võimaldades neil teha koostööd ja 

vahetada kogemusi sarnaste projektide eest vastutavate üksustega, näiteks programmidega 

„Erasmus“ ja „Loov Euroopa“; kutsub lisaks sellele üles Euroopa Parlamenti 

ulatuslikumalt kaasama, nähes näiteks ette programmi järelevalve iga-aastase avaliku 

hindamise kultuurikomisjonis; 

5. tunnistab, et sõpruslinnaprojektid on olnud edukad kogu ELis ning kutsub liikmesriike 
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üles edendama selliseid omavalitsustevahelisi algatusi ning hõlbustama koostööd; 

6. toonitab, et tagasilükatud taotluste osas tuleks anda rahuldav vastus ning esitada 

tagasilükkamise põhjused, eriti juhul, kui taotluse esitanud üksus palub selgitust; soovitab 

võimaluse korral selgitada sarnaste tagasilükatud taotluste puhul välja esmatähtsad 

küsimused; 

7. juhib tähelepanu asjaolule, et programmi „Kodanike Euroopa“ teatavad eesmärgid on 

sarnased Euroopa kodanikualgatuse eesmärkidega või täiendavad neid, eelkõige püüdlus 

kaasata kodanikud ELi tegevusse; on seetõttu veendunud, et tuleks teha pingutusi, et 

töötada välja ühine lähenemisviis kodanike osalust ja osalusdemokraatiat käsitleva ELi 

poliitika väljatöötamiseks, mida peaks toetama sidus kommunikatsioonistrateegia, et viia 

komisjoni egiidi alla kõik Euroopa kodakondsusega seotud komisjoni programmid, 

väärtustades ja tõhustades võimaluse korral vahetuid kogemusi ja kodanike osalust;  

8. rõhutab vajadust koostada igas liikmesriigis potentsiaalsete partnerite avatud nimekiri, et 

hõlbustada partnerlusi nende vahel, kes soovivad osaleda programmis „Kodanike 

Euroopa“; 

9. nõuab, et programmis osalemiseks taotluse esitamise protsessis kõrvaldataks 

keelebarjäärid ning rõhutab, et hoolimata ELi püüdlustest anda teavet kõikides ELi 

ametlikes keeltes esitatakse suurem osa teabest inglise, prantsuse ja saksa keeles; 

10. juhib tähelepanu asjaolule, et kui programmis osaleksid riigid, kes soovivad ELi liikmeks 

saada, parandaks see vastastikust mõistmist ja süvendaks koostööd; soovitab programmi 

rahvusvahelisemaks muuta, kutsudes eelkõige kõiki EFTA, EMP, läbirääkija- ja 

kandidaatriike esitama ELi liikmesriikidega ühiseid projektitaotlusi, ning nõuab, et ELi, 

idapartnerluse riikide ja võimalike kandidaatriikide valitsusvälised organisatsioonid 

teeksid koostööd, et lähendada ELi inimestele; 

11. on arvamusel, et programmi eesmärk peaks olema ka tutvustada Euroopa Liidus juba 

olemasolevaid vahetu osalemise kanaleid nagu Euroopa kodanikualgatus, kodanike 

foorumid ja avalikud konsultatsioonid, et suurendada üldsuse teadlikkust vahetu osalemise 

võimalustest ELi institutsioonilises raamistikus; 

12. rõhutab, et enne kui mõni riik Euroopa Liiduga ühineb, on vaja põhjalikku ja terviklikku 

ettevalmistust ajaloolise mälu ja minevikukogemuste küsimuses ning tuleb tagada 

kodanike aktiivne osalus asjaomase riigi kodanikuühiskonnas; 

13. nõuab süvenevat euroskeptilisust arvesse võttes lihtsustatud menetlust programmis 

osalemiseks ning suuremaid rahalisi vahendeid paremate tulemuste saavutamiseks;  

14. rõhutab sotsiaalvõrgustike ja sotsiaalmeedia suurt potentsiaali ning nõuab, et „Kodanike 

Euroopa“ programmi raames kasutataks neid vahendina ELi väärtuste ja ajaloo 

tutvustamiseks.  
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