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ETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse 
järgmised ettepanekud:

1. rõhutab tõsiasja, et Euroopa kodanikualgatus on esimene osalusdemokraatia vahend, mis 
annab ELi kodanikele õiguse vähemalt ühe miljoni toetusavalduse toel initsiatiivi näidata 
ning taotleda komisjonilt, et too esitaks oma volituste piires asjakohase ettepaneku 
küsimuses, mille kohta nemad, kodanikud, peavad vajalikuks õigusakti, et järgida 
aluslepinguid;

2. peab oluliseks, et kodanikud saavad omalt poolt kaasa aidata liidu seadusandlike õiguste 
teostamisele ja otseselt osaleda seadusandlike ettepanekute algatamises;

3. märgib, et kodanikualgatuses on osalenud rohkem kui kuus miljonit ELi kodanikku ning 
edukaid algatusi on olnud kolm: „Right2Water”, „One of Us” ja „Stop vivisection”; juhib 
aga tähelepanu mitmesugustele praktilistele raskustele, mida korraldajad on kogenud 
alates määruse jõustumisest 2012. aasta aprillis;

4. kutsub komisjoni üles tagama kodanikualgatusele igakülgse toetuse, sealhulgas 
mittesiduva õigusnõustamise, luues sel otstarbel näiteks kontaktpunkti, mille ülesanne on 
tegeleda kodanikualgatusega komisjoni esindustes kõigis liikmesriikides, pidades silmas 
algatuse korraldajate raskusi asjaomase lepingu ja nende õigusnormide väljaselgitamisel, 
mis saavad olla kehtiva algatuse aluseks;

5. peale selle palub komisjonil üle vaadata oma internetiportaalis esitatud pädevuste loetelu 
ja muuta see arusaadavamaks ja kasutajasõbralikumaks, võttes arvesse asjaolu, et paljud 
esitatud kodanikualgatused on jäänud registreerimata seetõttu, et neid ei loetud ilmselt 
komisjoni pädevusvaldkondadesse kuuluvaks;

6. rõhutab, et toetusavalduste esitamiseks on vaja kehtestada ühtlustatud kord, kuna 
vastuvõetamatu on see, et ELi kodanikke tuleb kodanikualgatuse toetamisest kõrvale 
tõrjuda, kuna isikuandmete esitamise nõuded on liikmesriigiti erinevad; palub 
liikmesriikidel kiiresti tühistada nõude, et toetusavalduse jaoks tuleb inimesel esitada 
isikukood, sest see nõue on toetusavalduste kogumisel tarbetu bürokraatlik koorem, 
samuti on see tarbetu moodus toetusallkirja andja isiku tuvastamiseks;

7. rõhutab oma seisukohta, et kodanikualgatuse registreerimise automaatne sidumine 
kaksteist kuud kestva toetusavalduste kogumise perioodi alguskuupäevaga tuleks 
tühistada, et kodanikualgatuse korraldajad söandaksid ise otsustada, millal toetusavalduste 
kogumist alustada;

8. märgib, et kodanikualgatuste korraldajatel on tekkinud vastutusega seotud küsimusi, kuna 
kodanikekomiteed ei ole juriidilised isikud ning selle probleemi saab lahendada vaid 
määruse muutmisega;

9. soovib ELi ühtset seisukohta toetusavalduse esitaja vanuse alampiiri kehtestamise 
küsimuses; pooldab selle piiri langetamist 16 eluaastale, arvestades vajadust tugevdada 
noorte vastutustunnet ELi suhtes ning vajadust anda neile võimalus osaleda Euroopa 
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projekti edasise arengu kujundamises;

10. tervitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valmidust pakkuda kodanikualgatuste 
algatajatele tõlketeenuseid, mis hõlbustab kodanikualgatusi puudutava teabe levikut liidu 
kõigis ametlikes keeltes; näeb selles olulist panust kodanike toetuseks, mis annab 
kodanikele võimaluse propageerida oma küsimusi kogu ELi elanike seas;

11. kutsub komisjoni üles esitama võimalikult kiiresti ettepaneku kodanikualgatust käsitleva 
määruse muutmise kohta, et muuta kodanikualgatus kergemini kasutatavaks ja 
kasutajasõbralikumaks ning lasta selle potentsiaalil täiel määral realiseeruda.


