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B9-0403/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa kodanikualgatuse „Minority SafePack – one 
million signatures for diversity in Europe“ (Vähemuste turvapakett – miljon allkirja 
Euroopa mitmekesisuse nimel) kohta
(2020/2846(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa kodanikualgatust „Minority SafePack – one million signatures 
for diversity in Europe“ (ECI(2020)000004),

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 2, artikli 3 lõiget 3 ning 
artikli 11 lõiget 4,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 19 ja 24, artikli 53 
lõiget 1, artiklit 63, artikli 79 lõiget 2, artikli 107 lõike 3 punkti e, artikli 108 lõiget 4, 
artiklit 109, artiklit 118, artikli 165 lõiget 4, artikli 167 lõiget 5, artikli 173 lõiget 3, 
artikleid 177 ja 178 ning artikli 182 lõiget 1,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 
nr 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta1,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 10, 21, 22 ja 51, 

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 21.–22. juuni 1993. aasta järeldusi, millega (või: 
milles) esitati nõuded, mida riik peab Euroopa Liiduga ühinemiseks täitma 
(Kopenhaageni kriteeriumid),

– võttes arvesse ÜRO Peaassambleel 16. detsembril 1966. aastal vastu võetud kodaniku- 
ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 27 ning majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ning 
Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte hartat, samuti vastavate järelevalveorganite 
arvamusi; 

– võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 1990. aasta 
Kopenhaageni dokumenti ning OSCE rahvusvähemuste ülemvoliniku ja OSCE 
demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo välja antud arvukaid vähemuste 
õigusi käsitlevaid temaatilisi soovitusi ja suuniseid,

– võttes arvesse oma 13. novembri 2018. aasta resolutsiooni vähemustega seotud 
miinimumstandardite kohta ELis2,

– võttes arvesse oma 7. veebruari 2018. aasta resolutsiooni vähemuste kaitse ja 

1 ELT L 130, 17.5.2019, lk 55.
2 ELT C 363, 28.10.2020, lk 13.
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mittediskrimineerimise kohta ELi liikmesriikides3,

– võttes arvesse oma 11. septembri 2018. aasta resolutsiooni keelelise võrdõiguslikkuse 
kohta digitaalajastul4,

– võttes arvesse oma 11. septembri 2013. aasta resolutsiooni Euroopa ohustatud keelte ja 
keelelise mitmekesisuse kohta Euroopa Liidus5,

– võttes arvesse nõukogu 22. mai 2019. aasta soovitust tervikliku keeleõppekäsituse 
kohta6,

– võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu otsuseid ja kohtupraktikat, eelkõige kohtuasja T-
646/13, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe vs. 
komisjon7, ning kohtuasja T-391/17, Rumeenia vs. komisjon8,

– võttes arvesse komisjoni 29. märtsi 2017. aasta otsust (EL) 2017/652, milles 
käsitletakse kavandatud kodanikualgatust „Minority SafePack – one million signatures 
for diversity in Europe“9,

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade 
komisjoni ning petitsioonikomisjoni 15. oktoobril 2020 korraldatud avalikku kuulamist 
Euroopa kodanikualgatuse Minority SafePack teemal,

– võttes arvesse Euroopa kodanikualgatusega Minority SafePack esitatud ettepanekuid 
õigusaktide kohta, mida Euroopa Komisjonilt kodanikualgatuse alusel oodatakse ja mis 
esitati Euroopa Komisjonile pärast allkirjade üleandmist ning mida tutvustati ka 
Euroopa Parlamendis avalikul kuulamisel,

– võttes arvesse kodukorra artikli 222 lõiget 8,

A. arvestades, et ELi lepingu artikli 2 kohaselt rajaneb liit sellistel väärtustel nagu 
inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, 
kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine;

B. arvestades, et ELi lepingu artikli 3 lõikes 3 on märgitud, et liit edendab majanduslikku, 
sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ja liikmesriikide (vahelist) solidaarsust, 
samuti austab liit oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab 
Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamise;

C. arvestades, et ELi toimimise lepingu artiklis 6 tõdetakse, et EL on pädev kultuuri ja 
hariduse valdkonnas võtma meetmeid liikmesriikide meetmete toetamiseks, 
koordineerimiseks või täiendamiseks; arvestades, et komisjon peaks tegema 

3 ELT C 463, 21.12.2018, lk 21.
4 ELT C 433, 23.12.2019, lk 42.
5 ELT C 93, 9.3.2016, lk 52.
6 ELT C 189, 5.6.2019, lk 15.
7 ECLI:EU:T:2017:59.
8 ECLI:EU:T:2019:672.
9 ELT L 92, 6.4.2017, lk 100.
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liikmesriikidega aktiivset koostööd nendes poliitikavaldkondades, mis tekitavad suurt 
muret ka vähemuste hulka kuuluvatele isikutele;

D. arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 10 
kohaselt püüab liit oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel võidelda 
diskrimineerimisega muu hulgas rassilise või etnilise päritolu alusel;

E. arvestades, et ELi põhiõiguste harta artikli 21 lõikes 1 on sätestatud, et keelatud on 
igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või 
veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise 
seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;

F. arvestades, et ELi põhiõiguste harta artiklis 22 on sätestatud, et liit austab kultuurilist, 
usulist ja keelelist mitmekesisust;

G. arvestades, et kultuurilise mitmekesisuse austamine on sätestatud ELi toimimise lepingu 
artiklis 167;

H. arvestades, et ligikaudu 8 % ELi kodanikest kuulub mõnda rahvusvähemusse ja 
ligikaudu 10 % räägib piirkondlikku või vähemuskeelt; arvestades, et nad moodustavad 
oma ainulaadsete keelte ja kultuuridega olulise osa liidu kultuurilisest rikkusest;

I. arvestades, et vähemuste üldmõiste Euroopas on hõlmatud mitmesuguste terminitega nii 
õigus- kui ka akadeemilises keeles; arvestades, et neid sotsiaalseid rühmi nimetatakse 
sageli vaheldumisi rahvusvähemusteks, etnilisteks rühmadeks, traditsioonilisteks või 
autohtoonseteks vähemusteks, rahvusteks, põhiseaduslike piirkondade elanikeks, 
keelelisteks vähemusteks, vähemkasutatavaid keeli rääkivateks rühmadeks, 
keelerühmadeks jne; arvestades, et Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse 
raamkonventsioonis, mis on endiselt vähemuste kaitse kõrgeim rahvusvaheline standard 
Euroopas, kasutatakse terminit „rahvusvähemus“, et vältida Euroopas kasutatavate 
erinevate terminite kasutamisest tingitud probleemide ülekandumist; arvestades, et 
Euroopa kodanikualgatuses Minority SafePack kasutatakse sellistele 
vähemusrühmadele viitamisel mõistet „rahvus- ja keelevähemused“;

J. arvestades, et enamikku rahvus- ja keelevähemusi ähvardab üha suurenev 
assimilatsioon ja keelekadu, mis tähendab keelelist ja kultuurilist vaesumist ELis ja 
sellise mitmekesisuse kadumist, mida EL aluslepingute kohaselt peaks kaitsma; 
arvestades, et haridus on peamine vahend vähemuskeelte taaselustamiseks ja 
säilitamiseks;

K. arvestades, et UNESCO maailma ohustatud keelte atlases on ELi liikmesriikidest 186 
keelt loetletud haavatavate või ohustatud keeltena ning lisaks on kolm keelt juba välja 
surnud;

L. arvestades, et 15. juulil 2013. aastal esitati Euroopa Komisjonile Euroopa 
kodanikualgatus Minority SafePack, millega nõuti ELi meetmeid rahvus- ja 
keelevähemuste toetamiseks 11 valdkonnas;

M. arvestades, et 13. septembril 2013 leidis otsustas Euroopa Komisjon, et see 
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kodanikualgatus ei ole registreerimiseks piisavalt põhjendatud; arvestades, et Euroopa 
kodanikualgatuse korraldajad esitasid Euroopa Liidu Kohtule apellatsioonkaebuse ja 
Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus tegi 3. veebruaril 2017 otsuse, millega tühistas 
komisjoni otsuse;

N. arvestades, et Üldkohtu otsuse täitmiseks vajalike meetmete võtmiseks vaatas Euroopa 
Komisjon Euroopa kodanikualgatuse õigusliku vastuvõetavuse uuesti läbi ja otsustas10 
29. märtsil 2017 algatuse registreerida üheksas valdkonnas esialgu taotletud 11-st;

O. arvestades, et pärast allkirjade edukat kogumist järgneb vastavalt Euroopa 
kodanikualgatuse määruse artiklile 15 komisjoni õigusliku vastuvõetavuse kontrollile 
Euroopa kodanikualgatuse sisu läbivaatamine; arvestades, et komisjon esitab oma 
õiguslikud ja poliitilised järeldused Euroopa kodanikualgatuse kohta ELi 
aluslepingutest lähtudes;

P. arvestades, et 24. septembri 2019. aasta otsuses kohtuasjas T-391/17 kinnitas Euroopa 
Liidu Üldkohus komisjoni otsust registreerida Euroopa kodanikualgatus Minority 
SafePack;

Q. arvestades, et ajavahemikul 3. aprillist 2017 kuni 3. aprillini 2018 koguti ELis 
1 123 422 tõendatud allkirja ning 11 liikmesriigis saavutati riigi tasandil kehtestatud 
miinimumkünnis;

R. arvestades, et Euroopa kodanikualgatus on maailma esimene riikidevahelise 
osalusdemokraatia vahend, mis võimaldab kodanikel suhelda otse ELi 
institutsioonidega;

S. arvestades, et Minority SafePack on viies seni kokku kuuest edukast Euroopa 
kodanikualgatusest;

T. arvestades, et vastavalt määruse (EL) 2019/788 artiklile 14 peab Euroopa Parlament 
pärast avaliku kuulamise korraldamist hindama poliitilist toetust konkreetsetele Euroopa 
kodanikualgatustele; arvestades, et selleks korraldas Euroopa Parlament 15. oktoobril 
2020 kooskõlas kodukorra artikliga 222 avaliku kuulamise;

1. kinnitab uuesti oma tugevat toetust Euroopa kodanikualgatusele ning nõuab selle 
potentsiaali täielikku ärakasutamist; rõhutab, et Euroopa kodanikualgatus on kodanike 
jaoks erakordne võimalus väljendada oma püüdlusi ja nõuda ELilt meetmete võtmist; 
rõhutab, et kodanike aktiivse osalemise võimaldamine neid mõjutavates poliitilistes 
protsessides on oluline, et tuua Euroopa integratsiooniprojekt kodanikele lähemale;

2. juhib tähelepanu sellele, et uus Euroopa kodanikualgatuse määrus jõustus 1. jaanuaril 
2020 ning et on äärmiselt oluline, et ELi ja liikmesriikide institutsioonid teeksid kõik 
endast oleneva, et selle ELi osalusvahendi taaskäivitamine oleks edukas; rõhutab, et 
komisjon peaks võtma nõuetekohaselt arvesse rohkem kui 1,1 miljoni ELi kodaniku 
poolt kodanikualgatuse Minority SafePack kaudu esitatud nõudmisi;

10 Komisjoni otsus (EL) 2017/652.
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3. tuletab meelde, et vähemuste hulka kuuluvate isikute kaitse on koos demokraatia, 
õigusriigi ja inimõigustega üks ELi alusväärtus, nagu on sätestatud Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 2;

4. tuletab meelde, et ELi lepingu artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et liit peab austama oma 
rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi 
kaitse ja arendamise; rõhutab, et vähemuskeeled ja -kultuurid on lahutamatu ja 
võõrandamatu osa liidu kultuurist ja pärandist; rõhutab, et liit peaks ergutama 
liikmesriike võtma meetmeid vähemuste õiguste kaitse tagamiseks;

5. kordab oma üleskutset komisjonile11 koostada kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 
vähemuste kaitse ELi miinimumstandardite ühine raamistik, mis on tugevalt 
integreeritud õigusraamistikku, millega tagatakse demokraatia, õigusriik ja põhiõigused 
kogu ELis;

6. kutsub liikmesriike üles võtma kõik vajalikud meetmed ja kaitsma vähemuste hulka 
kuuluvate isikute õigusi ning tagama nende õiguste täieliku austamise;

7. on veendunud, et kogukondades, kus on rohkem kui üks ametlik keel, tuleb kooskõlas 
iga liikmesriigi põhiseadusliku korraga ja siseriikliku õigusega austada keelelisi õigusi, 
piiramata ühe rühma õigusi võrreldes teisega; on veendunud, et piirkondlike keelte 
edendamisel ja keelekogukondade kaitsmisel tuleb järgida kõikide inimeste põhiõigusi;

8. on seisukohal, et EL peaks liidu programmide abil jätkuvalt suurendama teadlikkust 
mitmekeelsusest kogu Euroopas ning edendama aktiivselt mitmekeelsuse eeliseid;

9. tuletab meelde, et puudub ühine määratlus selle kohta, keda võib pidada ELis rahvus- 
või keelevähemusse kuuluvaks isikuks; rõhutab vajadust kaitsta kõiki vähemusi, 
sõltumata nende määratlusest, ning rõhutab, et mis tahes määratlust tuleks kohaldada 
paindlikult, järgides samas subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise 
põhimõtteid;

10. nõuab, et Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu teeks rahvus- ja keelevähemuste õiguste 
kaitsmisel vastastikku tugevdavat koostööd; juhib tähelepanu sellele, et selline koostöö 
annaks ELile võimaluse tugineda Euroopa Nõukogu saavutustele ja kogemustele ning 
võimaldaks Euroopa Nõukogul tõhusamalt rakendada oma soovitusi seoses 
rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni ning Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte 
hartaga;

Üheksa Euroopa kodanikualgatuses sisalduvat ettepanekut

11. tõdeb, et rahvus- ja keelevähemuste kaitse on eeskätt liikmesriikide ametiasutuste 
kohustus; juhib siiski tähelepanu sellele, et liit saab mõjusalt osaleda liikmesriikide 
ametiasutuste toetamisel selles püüdluses; juhib tähelepanu sellele, et mitmest 
liikmesriigist on tuua edukaid näiteid eri kogukondade lugupidavast ja harmoonilisest 
koostegevusest, sealhulgas keele ja kultuuri taaselustamise valdkonnas; kutsub 

11 Euroopa Parlamendi 13. novembri 2018. aasta resolutsioon vähemustega seotud miinimumstandardite kohta 
ELis.
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liikmesriike üles vahetama parimaid tavasid vähemustesse kuuluvate isikute kaitsmisel 
ja nende õiguste toetamisel ning kutsub ELi üles sellist teabevahetust hõlbustama;

12. on seisukohal, et kultuurilise ja keelelise identiteedi säilitamise vahendid, mille eesmärk 
on rahvus- ja keelevähemuste kogukondadele kasu tuua, peavad olema suunatud 
positiivsetele meetmetele, sealhulgas meetmetele hariduse, kultuuri ja avalike teenuste 
vallas;

13. väljendab muret selle pärast, et ärevusttekitavalt on sagenenud vaenukuriteod ja 
vaenukõne, mis on ajendatud rassismist, ksenofoobiast või sallimatusest ja suunatud 
rahvus- ja keelevähemuste vastu Euroopas; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles 
algatama vaenukõne vastaseid kampaaniaid ning võitlema rahvus- ja keelevähemustesse 
kuuluvatele isikutele osaks saava rassismi ja ksenofoobia vastu;

14. tunnustab rahvus- ja keelevähemuste panust ELi kultuuripärandisse ning rõhutab sellega 
seoses meedia rolli;

15. rõhutab, et keeleline mitmekesisus on Euroopa kultuurilise rikkuse väärtuslik 
komponent ja seda tuleks kaitsta, et tagada piirkondlike ja vähemuskeelte edasiandmine 
ühelt põlvkonnalt teisele; väljendab suurt muret piirkondlike ja vähemuskeelte pärast, 
mida ähvardab väljasuremine; rõhutab vajadust võtta selles valdkonnas rohkem 
meetmeid; kutsub seetõttu komisjoni ja liikmesriike üles edendama keeleõpet kogu 
ELis, sealhulgas vähemuskeelte õppimist; märgib, et Euroopa kodanikualgatuses 
nõutakse Euroopa keelelise mitmekesisuse keskuse loomist, et kaitsta Euroopa 
rikkalikku keelelist mitmekesisust;

16. kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles võtma rahastamisprogrammide kavandamisel 
arvesse rahvus- ja keelevähemuste vajadusi; on seisukohal, et mitmekeelsuse ja 
kultuurilise mitmekesisuse kaitse on regionaalarengu ja innovatsiooni üks 
liikumapanevaid jõudusid, ning on seetõttu seisukohal, et Euroopa struktuuri- ja 
investeerimisfondid ning Ühtekuuluvusfond peaksid seda arvesse võtma; on veendunud, 
et kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning selle ELi piirkondade majandusarengule 
avalduva mõju uurimise rahastamine programmi „Euroopa horisont“ kaudu võimaldaks 
paremini suunata riiklikku poliitikat rahvus- ja keelevähemuste valdkonnas;

17. tunnustab keele rolli kultuuris; on mures selle pärast, et piirkondlikes või 
vähemuskeeltes tegutsevad kultuurivaldkonna ettevõtjad võivad laia publikuni 
jõudmisel ning rahalistele ja haldusressurssidele ligi pääsemisel kogeda lisaprobleeme; 
kutsub liikmesriike üles võtma arvesse piirkondlikke olusid ja töötama välja meetmeid, 
et aidata kultuurivallas tegutsejatel end vabalt väljendada, olenemata nende keelelisest 
või muust eripärast;

18. usub, et igal ELi kodanikul peaks olema võimalus nautida kultuuri ja meelelahutust oma 
emakeeles; juhib tähelepanu sellele, et keelevähemused on sageli liiga väikesed või neil 
puudub institutsiooniline toetus, et luua oma terviklik meediateenuste süsteem; kutsub 
sellega seoses komisjoni üles viima läbi hindamise ja võtma kõige kohasemaid 
meetmeid, et toetada selliste meediateenuste arendamist; märgib, et alates Euroopa 
kodanikualgatuse Minority SafePack esitamisest Euroopa Komisjonile 2013. aastal on 
kaasseadusandjad autoriõiguse ja audiovisuaalmeedia teenustega seotud olulised 
ettepanekud juba vastu võtnud; võtab teadmiseks hiljuti vastu võetud komisjoni teatise 
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asukohapõhist tõkestust käsitleva määruse esimese lühiajalist perioodi hõlmava 
läbivaatamise kohta (COM(2020)0766), milles komisjon teeb ettepaneku teha 
üksikasjalik kokkuvõte 2022. aastaks, sest selleks ajaks on ilmnenud määruse täielik 
mõju; väljendab heameelt komisjoni kavatsuse alustada osana oma meedia- ja 
audiovisuaalvaldkonna tegevuskavast sidusrühmadega dialoogi audiovisuaalse sisu üle; 
rõhutab vajadust tagada tulevastes õigusaktides vähemuskeeltega seotud küsimuste 
arvessevõtmine;

19. juhib tähelepanu sellele, et suur hulk kodakondsuseta isikuid Euroopa Liidus kuulub 
rahvus- ja keelevähemustesse; on seisukohal, et võttes nõuetekohaselt arvesse 
liikmesriikide suveräänsust ja pädevust, võiks sellega seoses rakendada ja juba 
rakendataksegi positiivseid meetmeid; juhib tähelepanu sellele, et kodakondsuse 
andmine või äravõtmine kuulub liikmesriikide pädevusse;

20. väljendab toetust Euroopa kodanikualgatusele „Minority SafePack – one million 
signatures for diversity in Europe“ (Vähemuste turvapakett – miljon allkirja Euroopa 
mitmekesisuse nimel); kutsub komisjoni üles seda arvesse võttes tegutsema ja esitama 
aluslepingutest ja Euroopa kodanikualgatuse määrusest lähtuvalt ettepanekuid 
õigusaktide vastuvõtmiseks, kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõttega; juhib tähelepanu sellele, et komisjoni registreeritud kodanikualgatuses 
nõutakse seadusandlikke ettepanekuid üheksas erinevas valdkonnas, ning tuletab 
meelde algatuse raames esitatud nõuet, et iga üksikut ettepanekut tuleb kontrollida ja 
hinnata eraldi;

°

° °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


