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ETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. väljendab heameelt Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõikes 4 ja Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 24 lõikes 1 määratletud Euroopa kodanikualgatuse üle, mis on esimene 
rahvusvahelise osalusdemokraatia vahend ning annab kodanikele võimaluse olla aktiivselt 
kaasatud Euroopa poliitika ja õigusaktide koostamisse, võimaldab neil aktiivselt osaleda 
ELi poliitika ja õigusloome kujundamises, täiendades kodanike õigust esitada Euroopa 
Parlamendile petitsioone ning pöörduda kaebustega Euroopa Ombudsmani poole;

2. peab tervitatavaks komisjoni aruannet Euroopa kodanikualgatuse kohta, tunnistades, et 
selle vahendi täiustamisel ja edendamisel on veel arenguruumi; peab samavõrra 
tervitatavaks Euroopa Ombudsmani omaalgatuslikku uurimist Euroopa kodanikualgatuse 
toimimise kohta; juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa kodanikualgatuse korraldajad on 
alates 2012. aastast omandanud paljudes valdkondades praktilisi kogemusi;

3. kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile regulaarselt aruandeid 
käimasolevate Euroopa kodanikualgatuste kohta, võimaldamaks Euroopa 
kodanikualgatuse oma südameasjaks võtnud parlamendil kontrollida, kas seda vahendit 
kasutatakse võimalikult tõhusalt; rõhutab, et Euroopa kodanikualgatuse protsessi tuleb 
pidevalt täiustada, võttes arvesse praktilisi tulemusi, ning see peab lisaks olema ka 
kooskõlas Euroopa Kohtu otsustega;

4. tuletab meelde, et varasemates resolutsioonides ja petitsioonikomisjoni ettevalmistatud 
iga-aastastes raportites on Euroopa Parlament juba osutanud kehtiva õigusraamistiku 
mõningatele puudustele ja bürokraatlikule koormusele seoses Euroopa kodanikualgatuse 
praktilise toimimisega, mis on tingitud IT-toe puudumisest ja erinevast kasutamisest 
riiklikes ametiasutustes; palub, et komisjon alustaks võimalikult kiiresti Euroopa 
kodanikualgatuse määruse ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1179/2011 võrdlevat 
läbivaatamist, et kaotada kõik allesjäänud takistused ning kehtestada selged, lihtsad, 
kasutajasõbralikud ja proportsionaalsed menetlused;

5. nõuab toetusavalduste kogumise nõuete ja menetluste lihtsustamist ja ühtlustamist 
standardvormide abil ja isikukoodide kogumise nõudest loobumist, kuna see põhjustab 
erinevusi sõltuvalt liikmesriigist; tuletab meelde, et Euroopa Andmekaitseinspektor on 
väitnud, et sellised nõuded ei ole vajalikud; soovitab kaaluda võimalust võtta kasutusele 
ühine identifitseerimisvahend Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks, et lihtsustada 
allkirjade kogumist, ning uurida võimalust luua lihtsustatud vabatahtlik veebipõhine ELi 
register;

6. peab kiiduväärseks komisjoni püüdlusi algatada veebipõhine allkirjade kogumise süsteem 
ja seda täiustada; tunnistab siiski, et veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi täielikuks 
ümberkujundamiseks ja kohandamiseks on vaja teha veel jõupingutusi; palub, et komisjon 
annaks kodanike komiteedele juurdepääsu alalisele, tsentraliseeritud ja tasuta serverile, 
võimaldamaks säilitada veebipõhiseid allkirju kooskõlas ELi andmekaitsenormidega, 
lihtsustada veebipõhise allkirjade kogumise tarkvara ja tagada, et teatud kodanike 



PE551.974v02-00 4/7 AD\1066504ET.doc

ET

rühmadele, nagu välismaal elavad, puuetega ja eakad isikud, oleks samuti tagatud õigus 
algatusele alla kirjutada;

7. palub, et komisjon kaaluks Euroopa kodanikualgatuse määrust läbi vaadates kõige 
sobivamaid võimalusi seoses allkirjade kogumise perioodiga, näiteks selle perioodi 
pikendamine 18 kuuni, korraldajatele õiguse andmine otsustada allkirjade kogumise 
alguskuupäeva üle või 12-kuuse perioodi alguse kinnitamine siis, kui allkirjade kogumine 
on lõpetatud;

8. väljendab muret asjaolu pärast, et alates 2012. aastast on 31st registreeritud Euroopa 
kodanikualgatusest jõudnud viimasesse etappi vaid kolm; toonitab, et uute algatuste arvu 
järsu vähenemise otsene põhjuseks on ebaproportsionaalsed nõuded ja tarbetult keeruline 
süsteem; peab kahetsusväärseks, et algatustel ei ole tulemusi õigusaktide näol ja et 
komisjon ei võta edukate algatuste puhul piisavalt järelmeetmeid; on komisjoniga 
eriarvamusel, mis puudutab määruse edukat rakendamist Euroopa kodanikualgatuse kogu 
potentsiaali ärakasutamiseks; rõhutab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peavad võtma 
kõik vajalikud meetmed Euroopa kodanikualgatuse edendamiseks ja kodanike usalduse 
suurendamiseks selle vahendi suhtes;

9. usub, et kõnealusel vahendil on selle läbivaatamise korral potentsiaali kaasata üldsust ning 
edendada dialoogi kodanike ja ELi institutsioonide vahel; rõhutab, et veebipõhine 
allkirjade kogumise süsteem tuleb siduda asjaomaste sotsiaal- ja digitaalmeedia 
kampaaniavahenditega, järgides muude edukate veebipõhiste kampaaniate eeskuju;

10. soovitab kasutada kõiki kättesaadavaid suhtluskanaleid, eriti kõikide asjaomaste Euroopa 
institutsioonide sotsiaal- ja digitaalmeedia platvorme ja korraldada pidevaid teadlikkuse 
suurendamise kampaaniaid, kaasates ELi ametnikke ja esindusi, samuti liikmesriikide 
ametiasutusi; kutsub komisjoni üles toetama Euroopa kodanikualgatusele mõeldud avatud 
lähtekoodiga tarkvara arendamist mobiilsidevahenditele; peab kiiduväärseks asjaolu, et 
mõned Euroopa kodanikualgatused on suutnud avaldada mõju kohalikul tasandil;

11. kutsub komisjoni üles nõudma liikmesriikidelt tungivalt, et nad kasutaksid Euroopa 
kodanikualgatuse toetusavalduste valideerimise vahendit, mis on välja töötatud 
programmi „Euroopa haldusasutuste koostoimimisvõimealased lahendused” raames;

12. rõhutab, et arvestades kogu liidus kättesaadavate osalusdemokraatiat edendavate 
vahendite kohaldamisala, tuleks IT-vahendid muuta kättesaadavaks ka piirkondadele, 
võimaldades seega kodanikel osaleda rohkem ühiskonda puudutavates küsimustes;

13. peab kahetsusväärseks selge teabe puudumist Euroopa kodanikualgatuse kohta selle 
varajastes etappides, mis viis üldise eksiarvamuseni seoses algatuse olemusega ning 
tekitas nördimust, kui esimesed Euroopa kodanikualgatused Euroopa komisjoni poolt 
tagasi lükati; tuletab meelde, et vahend peaks olema lihtne, selge, kasutajasõbralik ja laialt 
tutvustatud; rõhutab, et riigi ja kohalikul tasandil valitud esindajaid tuleks julgustada 
Euroopa kodanikulagatusi paremini ära kasutama ning komisjon peaks neid selles 
toetama; 

14. väljendab muret võimaliku huvide konflikti pärast, arvestades, et komisjonil endal on 
ainuvastutus esialgse õigusliku kontrolli teostamise eest, ning palub, et seda olukorda 
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käsitletaks tulevikus nõuetekohaselt;

15. on seisukohal, et Euroopa kodanikualgatuse määruse läbivaatamist tuleks kasutada ka 
võimalusena, et tuua esile peamised erinevused Euroopa kodanikualgatuse ja 
petitsiooniõiguse vahel, ning seda saaks teha ühtlustatud teabe esitamisega ELi 
institutsioonide veebisaitidel ja reklaamikampaaniates;

16. nõuab, et Euroopa kodanikualgatuste osas tehtaks rohkem institutsioonidevahelist 
koostööd nii ELi kui ka riigi ja kohalikul tasandil, jagades Euroopa kodanikualgatuse 
korraldajatele teavet ja neid toetades; nõuab, et täiustataks Euroopa kodanikualgatuse 
mitmekeelset veebisaiti, mida haldab komisjon, ning kehtestataks kõikides ELi ametlikes 
keeltes ühtsed suunised Euroopa kodanikualgatuse korraldajate õiguste ja kohustuste ning 
haldusmenetluse kohta kogu Euroopa kodanikualgatuse protsessis; peab tervitatavaks 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekut võimaldada Euroopa kodanikualgatuse 
tekstide tasuta tõlget;

17. nõuab füüsiliselt olemasoleva ja internetipõhise kontaktpunkti loomist, mis pakub 
kodanikualgatuste teemal alaliselt teavet, tõlketeenuseid, tehnilist, õiguslikku ja poliitilist 
toetust ning mis võiks kasutada liikmesriikides asuvate kontaktkeskuse Europe Direct 
kontaktpunktide ning Euroopa Komisjoni esinduste ja Euroopa Parlamendi infobüroode 
olemasolevaid vahendeid; on seisukohal, et selline korraldus tooks Euroopa 
kodanikualgatuse projekti kodanikele lähemale;

18. kutsub komisjoni üles kaaluma erinevaid haldus- ja rahalise toetuse pakkumise võimalusi 
Euroopa kodanikualgatuse projektidele programmi „Kodanike Euroopa” ning õiguste, 
võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi olemaolevate eelarveridade raames;

19. kutsub komisjoni üles kaaluma Euroopa kodanikualgatuse toetamise vanuse alampiiri 
langetamist ühtselt 16 aastale, et julgustada nooremate põlvkondade kodanikuosalust ELi 
küsimustes;

20. soovitab komisjonil Euroopa kodanikualgatuse määrus läbi vaadata, et tagada 
otsustusprotsessi läbipaistvus ja institutsiooniline tasakaal ning täpsustada vastuvõetavaks 
tunnistamise menetlust; võtab teadmiseks Euroopa Kohtu menetluses olevad kohtuasjad ja 
on kindel, et Euroopa Kohus otsustab, kas komisjon on kohaldanud vastuvõetavuse 
kriteeriume liiga rangelt, ning soovitab seni toetada kodanikualgatuste korraldajaid 
ettepanekute õigusliku aluse esitamisel;

21. palub komisjonil reageerida edukatele Euroopa kodanikualgatustele konkreetsemate 
meetmetega ja suurema kaasatusega ning algatuse vastuvõetamatuks tunnistamise korral 
esitada selgemad, järjepidevamad ja kodanikele mõistetavamad keeldumise põhjendused; 
tuletab komisjonile meelde, et iga eduka Euroopa kodanikualgatuse korral tuleks kaaluda 
õigusakti ettepanekut; palub, et juhtudel, kui Euroopa kodanikualgatus on üksnes osaliselt 
õiguslikult vastuvõetav, soovitaks komisjon seda muuta või võtta osaliselt vastu need 
osad, mis kuuluvad komisjoni vastutusalasse;

22. julgustab ELi institutsioone kaaluma võimalust arutada teemasid, mis tõstatati 
kodanikualgatustega, mis ei kogunud miljonit allkirja, kuid siiski rohkem kui poole 
nõutud allkirjade arvust; tuletab sellega seoses meelde, et petitsioonikomisjon võib 
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vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile 218 ebaõnnestunud Euroopa 
kodanikualgatused läbi vaadata, kui ta leiab, et oleks vaja järelmeetmeid;

23. nõuab, et Euroopa Parlament koostaks iga eduka kodanikualgatuse kohta algatusraporti, 
mille üle toimuks arutelu ja hääletus täiskogu istungil; leiab, et kui komisjon ei esita 
seadusandlikku ettepanekut 12 kuu jooksul pärast eduka kodanikualgatuse esitamist, 
peaks Euroopa Parlamendi pädev komisjon algatama uue raporti koostamise konkreetsete 
õiguslike nõudmiste esitamiseks, ning selle raames konsulteeriks valitud raportöör 
Euroopa kodanikualgatuse korraldajatega eraldi kuulamise käigus;

24. on seisukohal, et tagamaks osalusdemokraatia vahendi nõuetekohane kasutamine 
kodanike poolt ja vältimaks selle võimalikke kuritarvitusi erahuvide eesmärgil, on väga 
oluline suurendada Euroopa kodanikualgatuste rahastamise ja spondeerimise kontrollide 
kvaliteeti ja läbipaistvust;

25. palub komisjonil Euroopa Kohtu tulevase otsuse kontekstis täpsustada, kas ELi kodanikel 
on õigus teha ettepanekuid aluslepingu muutmiseks, ning kaaluda määruse tulevase 
läbivaatamise käigus ettepanekut lubada Euroopa kodanikualgatusi, mis nõuavad 
aluslepingu muutmist vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 48;

26. tuletab meelde, et pädev komisjon korraldab praegu kuulamisi seoses edukate Euroopa 
kodanikualgatustega vastavalt algatuste teemale ning sellesse on kaasatud ka 
petitsioonikomisjon; teeb ettepaneku, et petitsioonikomisjon võiks koos huvitatud 
sidusrühmadega kuulamiste korraldamise üle võtta, olles kodanikega suhtlemise 
valdkonnas ulatuslike kogemustega neutraalne foorum, et tagada järjepidevus ning eri 
Euroopa kodanikualgatustega seotud kuulamiste õiglane ja võrdne kohtlemine; märgib, et 
Euroopa kodanikualgatuse kodanike komitee peaks saama hüvitist kõigi oma liikmete 
osalemise eest kuulamistel.
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