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 ET 

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 vähemalt ühelt neljandikult liikmesriikidest saadud mitte vähem kui 

ühe miljoni toetusavalduse alusel õiguse näidata initsiatiivi – tugevdades seejuures oma 

uut poliitilist eelisõigust – ning paluda komisjonilt volituste piires asjakohase ettepaneku 

esitamist küsimustes, milles kodanikud peavad vajalikuks seadusandliku õigusakti 

vastuvõtmist, et rakendada aluslepinguid; 

2. kiidab heaks komisjoni 31. märtsi 2015. aasta aruande Euroopa kodanikualgatuse kohta, 

milles tunnistatakse, et Euroopa kodanikualgatuse parandamisel on veel arenguruumi, ja 

tehakse vahendi parandamisega seoses kindlaks mitu võimalikku probleemi; kiidab ühtlasi 

heaks Euroopa Ombudsmani omaalgatusliku uurimise Euroopa kodanikualgatuse 

toimimise kohta, milles on esitatud 11 konkreetset ettepanekut Euroopa kodanikualgatuse 

menetluse parandamiseks; 

3. peab erakordselt oluliseks, et kodanikud saaksid kaasa aidata liidu seadusandlike 

eelisõiguste kasutamisele ja otseselt osaleda seadusandlike ettepanekute algatamises; 

4. võtab teadmiseks, et kodanikualgatustes on osalenud üle kuue miljoni ELi kodaniku ja et 

algatuse käivitamiseks esitati 51 taotlust, millest tunnistati vastuvõetavaks vaid kolm: 

„Right2Water”, „One of Us” ja „Stop Vivisection”, ning märgib, et kuus Euroopa 

kodanikualgatuse korraldajat (30 % kõikidest tagasilükatud algatustest) on kaevanud 

komisjoni tagasilükkava otsuse Euroopa Kohtusse, mis näitab, et Euroopa 

kodanikualgatuse potentsiaali täieliku ärakasutamise tagamiseks on vaja teha veel palju 

tööd; juhib tähelepanu mitmesugustele praktilistele raskustele, mida korraldajad on 

kogenud alates määruse jõustumisest 2012. aasta aprillis, ning algatuste vähenevale 

arvule; 

5. nõuab huvide konflikti tekitada võiva komisjoni nn kaksikrolli ülevaatamist, pidades 

seejuures meeles, et paljud Euroopa kodanikualgatuse korraldajad tunnistavad komisjoni 

panuse tähtsust ja väärtust; palub sellega seoses, et komisjon kaaluks ka parlamendile 

otsustava rolli andmist – iseäranis seetõttu, et parlament on ainus institutsioon, mille 

liikmed on ELi kodanike poolt otse valitud; 

6. kutsub komisjoni üles tagama kodanikualgatusele igakülgset toetust, sealhulgas 

mittesiduvat õigusalast nõustamist, ning looma selleks näiteks selgelt määratletud 

kontaktpunkti, mis vastutab kodanikualgatuse küsimuste eest kõikide liikmesriikide 

komisjoni esindustes ja Europe Directi teabekeskustes ning mille ülesandeks on jagada 

teavet ja pakkuda kodanikualgatuste tegemiseks vajalikku nõu ja tuge, võttes arvesse 

korraldajate raskusi nõuetekohase algatuse aluseks võetava aluslepingu ja õigusaktide 

väljaselgitamisel; rõhutab siiski, et taotluse tagasilükkamise korral peaks komisjon 

selgitama üldsusele oma poliitilist valikut üksikasjalikul, läbipaistval ja põhjalikul moel 

ning samas teavitama korraldajaid asjaomastest õiguslikest kaalutlustest; 

7. palub komisjonil kaaluda algatuse osalise registreerimise võimalust juhul, kui Euroopa 
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kodanikualgatus ei kuulu täielikult komisjoni vastutusalasse; on seisukohal, et taolise 

registreerimise korral tuleks eelnevalt konsulteerida taotluse esitanud kodanikekomiteega; 

8. palub komisjonil lisaks parandada oma internetiportaali, et muuta see arusaadavamaks ja 

kasutajasõbralikumaks, pidades eelkõige silmas teavet komisjoni pädevuste ja toe kohta, 

mida komisjon pakub eduka taotluse korral; on seisukohal, et komisjon peaks lisaks oma 

pädevusi käsitleva selge loendi esitamisele muutma selgemaks ka registreerimismenetluse, 

võttes arvesse, et paljusid esitatud kodanikualgatusi ei ole registreeritud seetõttu, et need 

jäid ilmselt väljapoole komisjoni pädevusala; palub komisjonil seetõttu teha aktiivselt 

tööd, et Euroopa kodanikualgatuste korraldajatel oleksid üksikasjalikud suunised 

asjaomaste õigusaktide tõlgendamise kohta; 

9. rõhutab, et toetusavalduste esitamiseks on vaja uurida ühtlustatud ja tõhusama menetluse 

kehtestamise võimalust, sest on vastuvõetamatu, et ELi kodanikud ei saa kodanikualgatusi 

toetada, kuna isikuandmete esitamise nõuded on liikmesriigiti erinevad; kutsub komisjoni 

sellega seoses üles esitama ettepanekut andmete esitamise nõuete lihtsustamise kohta 

kõikides liikmesriikides, et Euroopa kodanikualgatusele allakirjutamine oleks lihtsam, 

olenemata elukohariigist; soovitab allakirjutamise lihtsustamise eesmärgil kaaluda isiku 

tuvastamise vahenditena mobiilirakendust, internetis allkirjade kogumise tarkvara ja 

iseäranis digiallkirjade kasutamise võimalust, unustamata seejuures puudega inimeste 

vajadusi; palub liikmesriikidel vaadata kiiremas korras läbi toetusavalduse esitamiseks 

ette nähtud isikukoodi esitamise nõue, et see võimaluse korral kaotada, sest asjaomane 

nõue võib põhjustada toetusavalduste kogumisel tarbetut bürokraatlikku koormust ning on 

ebavajalik viis allkirja andja isiku kontrollimiseks; 

10. palub komisjonil kasutada teadlikkuse suurendamiseks kõiki avalikke 

teabevahetuskanaleid ning võtta vajalikud meetmed selleks, et tagada Euroopa 

kodanikualgatuse läbipaistvus ja hõlbustada käimasolevate Euroopa kodanikualgatustega 

seonduvat teabevahetust, luues näiteks teabe, teavitamise ja veebiallkirjastamise 

võimalusega rakendused; rõhutab, et aktiivne üldine osalemine Euroopa 

kodanikualgatustes sõltub suuresti ka nende avaldamisest liikmesriikidest ning soovitab 

seepärast liikmesriikide parlamentidel mainida Euroopa kodanikualgatust oma ametlikul 

veebisaidil; 

11. rõhutab oma seisukohta, et kodanikualgatuse registreerimise automaatne sidumine 

kaksteist kuud kestva toetusavalduste kogumise perioodi alguskuupäevaga tuleks ära 

kaotada ning et Euroopa kodanikualgatuse korraldajad peaksid saama ise määrata oma 

Euroopa kodanikualgatuse käivitamise kuupäeva kolme kuu jooksul pärast seda, kui 

komisjon on algatuse registreerinud;  

12. märgib ühtlasi, et toetusavalduste kogumise perioodi võiks pikendada 18 kuuni; 

13. märgib, et kodanikualgatuste korraldajatel on tekkinud vastutusega seotud probleeme, 

kuna kodanikekomiteed ei ole juriidilised isikud, ning seda probleemi saab lahendada vaid 

määruse muutmisega; palub komisjonil uurida määruse artikli 3 lõikes 2 osutatud 

kodanikekomiteedele juriidilise isiku staatuse andmise võimalust; nõuab peale selle riski 

vähendamise meetmete võtmist, et ergutada Euroopa kodanikualgatuse komiteede 

liikmeid tegema konkreetseid algatusi; 

14. tervitab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee valmidust pakkuda kodanikualgatuste 
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eestvõtjatele tasuta tõlketeenuseid, mis hõlbustab kodanikualgatustega seonduva teabe 

levitamist kõigis ametlikes keeltes, kuivõrd emakeele kasutamine on üks 

kodanikuõigustest; tunnistab, et see on väga oluline panus kodanike toetuseks, mis 

võimaldab neil anda ELi elanikkonnale tulemuslikumalt teada oma mureküsimustest; 

15. rõhutab institutsioonidevahelise tasakaalu tähtsust avalduste registreerimisjärgse 

hindamise menetluses pärast Euroopa kodanikualgatuse esitamist komisjonile määruse 

artikli 9 alusel; kutsub seepärast komisjoni üles uurima asjaomaste Euroopa 

institutsioonide ja asutuste, näiteks Euroopa Parlamendi, Euroopa Ombudsmani, ÜRO 

Majandus- ja Sotsiaalnõukogu ning Regioonide Komitee kaasamise võimalust; 

16. võtab teadmiseks Euroopa Ombudsmani tähtsa ülesande uurida Euroopa kodanikualgatuse 

taotluste menetlemist komisjonis, ning iseäranis Euroopa kodanikualgatuste 

registreerimisest keeldumise juhtumeid; 

17. palub komisjonil esitada õigeaegselt asjakohane ettepanek kodanikualgatust käsitleva 

määruse ja komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1179/2011 läbivaatamise kohta, et täita 

Euroopa kodanike ootusi ning muuta kodanikualgatus selle potentsiaali täielikuks 

avaldumiseks kergemini kasutatavaks. 
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