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 ET 

ETTEPANEKUD 

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil 

– lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

1. peab Euroopa kodanikualgatust oluliseks otse- ja osalusdemokraatia vahendiks, mis 

võimaldab kodanikel aktiivselt osaleda ELi poliitika ja õigusloome kujundamises; on 

seisukohal, et see tuleks muuta nii läbipaistvaks kui ka tulemuslikuks; kinnitab veel kord 

kodanikuaktiivsuse ja osaluse kui liidusisese toimiva demokraatia ja kaasava poliitilise 

arutelu olemasolu ning näitajate tähtsust, võttes eelkõige arvesse viimaste aastate 

majandus- ja finantskriisijärgset olukorda ning selle mõju avalikkuse ettekujutusele 

liidust;  

2. peab vajalikuks vaadata aegsasti läbi määrus (EL) nr 211/2011 Euroopa kodanikualgatuse 

kohta1, et kõrvaldada kõik selle puudused ja pakkuda välja tõhusad lahendused, et 

Euroopa kodanikualgatuse menetlused ja tingimused oleksid täiesti selged, lihtsad, 

hõlpsalt kohaldatavad ja proportsionaalsed; 

3. tuletab meelde, et Euroopa Liidu lepingus sätestatakse kodanike õigus osaleda liidu 

demokraatlikus tegevuses ja Euroopa kodanikualgatuse eesmärk on võimaldada 

kodanikel seda õigust kasutada; märgib, et praegusel Euroopa kodanikualgatusel on liiga 

piirav ja koormav vorm, mistõttu on seda väga raske kasutada; 

4. tuletab meelde, et 66st esitatud Euroopa kodanikualgatusest registreeris komisjon vaid 

47, millest vaid kolmel olid nõutavad üks miljon allkirja ja nendest ükski ei viinud uue 

seadusandliku ettepanekuni; 

5. usub, et Euroopa kodanikualgatuse korraldajatel esinenud raskused ja edukate algatuste 

piiratud seadusandlik mõju on kahjustanud Euroopa kodanikualgatuse usaldusväärsust ja 

see toob kaasa registreeritud algatuste vähenemise; 

6. peab kahetsusväärseks, et hoolimata Euroopa Parlamendi ametlikust taotlusest oma 28. 

oktoobri 2015. aasta resolutsioonis Euroopa kodanikualgatuse kohta2 ei ole komisjon 

oma 2016. ja 2017. aasta tööprogrammidesse lisanud ühtegi viidet kodanikualgatust 

käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta; 

7. on seisukohal, et Euroopa kodanikualgatusel on veel palju kasutamata potentsiaali, mis 

võiks parandada ELi toimimist oma kodanike nimel; nõuab Euroopa kodanikualgatuse 

põhjalikku läbivaatamist ja lihtsustamist, et kaotada olemasolevad piirangud ja 

bürokraatlikud takistused ning muuta see kasutajasõbralikumaks ja kodanikele 

kättesaadavamaks;  

8. rõhutab, et Euroopa kodanikualgatus täiendab kodanike õigust esitada petitsioone 

Euroopa Parlamendile ja nende õigust esitada kaebusi Euroopa Ombudsmanile; palub 

komisjonil võtta Euroopa kodanikualgatuse toimimise parandamisel arvesse Euroopa 

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta 

ELT L 65, 11.3.2011, lk 1. 
2 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0382. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32011R0211&qid=1505374806464&rid=1
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Ombudsmani ja petitsioonikomisjoni soovitusi; 

9. rõhutab Euroopa Parlamendi rolli liidu kodanike osaluse edendamisel; rõhutab vajadust 

tugevdada Euroopa Parlamendi tegevust Euroopa kodanikualgatuste ja nende avatuse 

kontekstis; 

10. palub komisjonil suurendada oma otsustusprotsessi läbipaistvust ja ametlikult täpsustada 

Euroopa kodanikualgatuse vastuvõetavuse kriteeriume, selgitades ammendavalt Euroopa 

kodanikualgatuse heakskiitmise/tagasilükkamise põhjusi kõigis komisjoni otsustes, mis 

avaldatakse Euroopa kodanikualgatuse registris; kutsub komisjoni üles kodifitseerima 

õiguskindluse tagamise huvides Euroopa Kohtu ja üldkohtu otsused kohtuasjades 

Anagnostakis vs. komisjon1, Costantini vs. komisjon2, Izsák ja Dabis vs. komisjon3 ning 

teiste hulgas ka otsused seoses algatustega „Minority SafePack“4, “Ethics for Animals 

and Kids”5 ja „Stop TTIP“6; väljendab heameelt selle üle, et komisjon muutis korraldust, 

et võimaldada kodanikualgatuse osalist registreerimist; innustab komisjoni enne 

allakirjutanute toetusavalduste kogumist tagama, et kavandatud kodanikualgatused ei 

oleks vastuolus liidu väärtustega, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2, ega 

ka põhimõtetega, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas; julgustab 

komisjoni kasutama registreerimisprotsessis paindlikumat lähenemisviisi ning kutsub 

komisjoni üles andma üksikasjalikke vastuseid ja võimalikke lahendusi, kui algatused on 

tunnistatud vastuvõetamatuks, nii et kodanikud saaksid neid muuta ja uuesti esitada; 

11. toonitab, et üldkohus rõhutas oma kohtuotsuses „Stop TTIP“, et Euroopa 

kodanikualgatuste aluseks olev demokraatia põhimõte ja eesmärk nõuavad sellist 

tõlgendusviisi, mida kasutatakse mitmeid õigusakte hõlmava õigusakti mõiste puhul, 

näiteks otsus alustada läbirääkimisi eesmärgiga sõlmida rahvusvaheline kokkulepe, 

millega püütakse ilmselgelt muuta liidu õiguskorda, nagu seda on Atlandi-ülene 

kaubandus- ja investeerimispartnerlus ning laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping;  

12. kutsub üles lihtsustama veebipõhist allkirjade kogumist ja kontrolli ning kasutama 

järkjärgulist lähenemisviisi veebipõhise allkirjade kogumise tehnoloogiliste takistuste 

kõrvaldamisel; kutsub komisjoni üles käsitlema andmenõuete riiklike süsteemide 

erinevusi, eelkõige seoses kodakondsuse ja elukohaga, et tagada sellele parem ligipääs ja 

julgustada eri liikmesriikide kodanikke seda piiriüleselt rohkem kasutama; teeb 

ettepaneku, et komisjon käivitaks tasuta, mitmekeelse, tsentraliseeritud ja püsiva 

veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi, millele oleks ligipääs ka puudega inimestel; 

teeb ettepaneku, et kõnealune süsteem kasutaks olemasolevaid ja end tõestanud 

veebiplatvormi tehnoloogiaid ning võimaldaks koostoimet asjaomaste digitaalsete 

sotsiaalmeedia vahendite ja mobiilirakendustega, et ergutada laialdasemat allkirjade 

kogumist, mida kontrollitakse võimalike ebaseaduslike rikkumiste ärahoidmiseks; 

väljendab heameelt komisjoni avaliku arvamuse uuringu üle teemal „Ühine Euroopa 

kodanikualgatuse platvorm“; soovitab komisjonil lihtsustada paberkandjal allkirjade 

kogumise vorme, et muuta see tegevus arusaadavamaks ja kasutajasõbralikumaks; palub, 

                                                 
1 ECLI:EU:C:2017:663; ECLI:EU:T:2015:739. 
2 ECLI:EU:T:2016:223. 
3 ECLI:EU:T:2016:282. 
4 ECLI:EU:T:2017:59. 
5ECLI:EU:T:2017:252. 
6 ECLI:EU:T:2017:323. 
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et komisjon selgitaks välja, kas kõigis ELi liikmesriikides saab kasutada toetusavalduse 

vorme kõikides liidu ametlikes keeltes; kutsub komisjoni üles pikendama allkirjade 

kogumise perioodi 18 kuuni ning võimaldama kodanike komiteedel vabalt valida 

allkirjade kogumise kuupäeva, mis peaks olema hiljemalt kaks kuud pärast 

registreerimise kuupäeva; tuletab meelde petitsioonikomisjoni seisukohta julgustada 

noorema põlvkonna kodanikuosalust, langetades Euroopa kodanikualgatuse toetamise 

vanusepiirangu 16 aastani; 

13. kutsub Euroopa Komisjoni ja liikmesriike üles rakendama lihtsamaid ja ühtseid 

veebipõhiseid ja veebiühenduseta allkirjade kogumise eeskirju kooskõlas liidu 

andmekaitsealaste õigusaktide ja standarditega; palub komisjonil uurida võimalust luua 

lihtsustatud vabatahtlik veebipõhine liidu register, kus kodanikud saavad allkirjastada 

Euroopa kodanikualgatusi; 

14. rõhutab, et juhul kui tegemist on eduka kodanikualgatusega, peaksid menetluste 

kiirendamiseks ja sobivaks ajastuseks olema kaasatud kõik osapooled; 

15. nõuab läbipaistvust suurendavaid meetmeid, et teha kindlaks Euroopa kodanikualgatuse 

rahastamine ja muuta see teave avalikkusele veebis vahetult kättesaadavaks; kutsub 

komisjoni üles rahastama edukaid Euroopa kodanikualgatusi (nt neid, mis on kogunud 

miljoni allkirja); soovitab jätkata sellist rahastamist, makstes tagasi juba Euroopa 

kodanikualgatuse korraldajate / kodanike komiteede tehtud kulutused, mis on eelnevalt 

salvestatud Euroopa kodanikualgatuse registris; palub, et komisjon kohaldaks need nii 

olemasolevatele Euroopa kodanikualgatuse rahastamise eelarveridadele, nagu programm 

„Kodanike Euroopa“, kui ka mis tahes muudele tulevastele Euroopa kodanikualgatuste 

rahastamise programmidele, olgu nende algatajaks siis komisjon või Euroopa Parlament; 

16. kutsub komisjoni üles suunama tähelepanu reaalsele vajadusele leevendada Euroopa 

kodanikualgatuste korraldamise majanduslikku koormust, et tagada kodanikele võrdsed 

võimalused ning kutsub komisjoni üles vähendama kulusid, bürokraatiat ja andma 

vajaduse korral rahalist toetust; 

17. kutsub komisjoni, teisi Euroopa institutsioone ja liikmesriike üles edendama Euroopa 

kodanikualgatust pidevate teavituskampaaniate ja teiste algatuste kaudu, mille eesmärk on 

suurendada kodanike osalust liidu avalikus elus; rõhutab vajadust tegeleda keeleliste ja 

muude takistustega, mis on seotud Euroopa kodanikualgatuste toetuse võitmiseks 

korraldatavate üleriigiliste kampaaniatega; kutsub komisjoni üles looma sõltumatut, 

füüsilist ja veebipõhist ühtset kontaktpunkti kodanikualgatust käsitleva teabe levitamiseks 

ja kodanike nõustamise teenusteks, kasutades olemasolevaid vahendeid, nagu 

kontaktkeskus Europe Direct, et pakkuda eelkõige tuge algatuse nõuetekohase õigusliku 

aluse kindlaksmääramisel; nõuab, et uude määrusesse lisataks säte Euroopa 

kodanikualgatuse kommunikatsioonitegevuse kohta liidu tasandil; nõuab tungivalt, et 

komisjon seoks sellised pingutused põhimõtetega, mis on sätestatud ELi e-valitsuse 

tegevuskavas aastateks 2016–20201;  

18. nõuab tungivalt, et komisjon edendaks veelgi Euroopa kodanikualgatuse päeva, mida 

korraldatakse igal aastal, et hinnata Euroopa kodanikualgatuste rakendamise ja tõhususe 

seisu ning luua institutsioonidevaheline Euroopa kodanikualgatuse parendamise 

                                                 
1 (COM(2016) 179 final). 
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aruteluplatvorm, kuhu kaasataks kõik asjaomased sidusrühmad; 

19. nõuab, et komisjon tagaks edukate Euroopa kodanikualgatuste järelmeetmed, esitades 

konkreetsed seadusandlikud ettepanekud või tuues välja põhjendused, miks ta seda ei tee, 

kasutades samal ajal ära Euroopa Parlamendi kui kaasseadusandja kogu potentsiaali; 

nõuab, et säilitataks praegune süsteem, mille kohaselt määratakse juhtivad komisjonid 

teema järgi vastavalt pädevusele ja põhiseaduskomisjon on kaasatud komisjon; tuletab 

meelde, kui olulised on eri sidusrühmade üha ulatuslikuma osalemise korral 

tasakaalustatud avalikud kuulamised ja kaasava lähenemisviisi tagamine; teeb ettepaneku 

korraldada arutelu Euroopa Parlamendiga kõikide edukate kodanikualgatuste teemal, mis 

vastavad määruses loetletud kriteeriumidele, ja lõpetada need arutelud resolutsiooni 

ettepaneku vastuvõtmisega; rõhutab, kui tähtis on võimaluse korral sõidukulude 

hüvitamine nii Euroopa kodanikualgatuse korraldajatele kui ka spetsialistidele; 

20. kutsub komisjoni üles lahendama huvide konflikti seoses oma praeguste konkureerivate 

rollidega Euroopa kodanikualgatuse vastuvõetavuse hindamisel, registreerimise üle 

otsustamisel ja ainuisikuliselt mis tahes seadusandlike järelmeetmete suhtes otsuse 

tegemisel; märgib, et Euroopa Ombudsmanil on tähtis ülesanne uurida Euroopa 

kodanikualgatuse taotluste menetlemist komisjonis ning iseäranis Euroopa 

kodanikualgatuste registreerimisest keeldumise juhtumeid; palub komisjonil luua 

konsulteerimiskord, millega muudetakse ametlikuks Euroopa Parlamendi kaasamine 

Euroopa kodanikualgatuse registreerimise staadiumis; 

21. palub komisjonil esitada regulaarselt seadusandlikke muudatusi Euroopa 

kodanikualgatuse täiustamiseks, kasutades seejuures selle rakendamisel korrapärast 

kohustuslikku järelevalvet. 
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