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Vaheetapp ECGI rakendamiseks

Sissejuhatus: piiratud kogemused ja nõiaringist väljumine

1. Euroopa Komisjoni algatused andsid märkimisväärseid kogemusi, kuid need algatused olid 
piiratud ulatusega.
Komisjoni korraldatud konsulteerimine ja avalik arutelu, et viia ellu valges raamatus Euroopa 
teabevahetuspoliitika kohta (demokraatia, dialoogi ja diskussiooni D-kava) sisaldunud 
ettepanekuid, andsid küll märkimisväärse panuse, kuid jäid oma ulatuselt üsna piiratuks, 
hõlmates vaid mõnda tuhandet osalejat (eeldatav kaasahaaratus oli kaudselt 50 000 inimest). 

2. Ettepanek kasutada elektroonilist, kahepoolset, interaktiivset, registreerimisel põhinevat 
konsulteerimist.
ECGI (Euroopa kodanikega konsulteerimine üldistes huvides) kui kahepoolse interaktiivse 
teabevahetuse rakendamiseks tulevikus oleks asjakohane samm kasutada elektroonilisi 
vahendeid, muu hulgas tuleks luua valijate register ning ECGId peaks propageerima tugevate 
seoste abil muu meediaga peale interneti. 

3. Nõiaringist väljamurdmine ja isepüsiva dialoogiplatvormi loomine.
See näib olevat ainus viis murda välja nõiaringist, milleks on suutmatus jõuda märkimisväärse 
arvu kodanikeni – see on ainus viis jõuda miljoniteni, mitte üksnes mõne tuhande kodanikuni, 
ning kaasata kodanikud lisaks iga viie aasta järel Euroopa valimistel osalemisele ka 
korrapärasesse püsivasse dialoogi.

I. Järeldused seoses ekspertide arvamustega 8. detsembri avalikul kuulamisel

1. Õiguspärasuse kriis ja nullsummamängu ohud

Kutsutud eksperdid demonstreerisid latentset kriisi, mis avaldab ELile mõju ELi 
institutsioonide õiguspärasuse ja ka ELi projekti kui terviku tasandil. Kodanikel puudub huvi 
ja ka juurdepääs ELi küsimusi käsitlevale olulisele teabele, kuigi nad väljendavad endiselt 
toetust ELi integratsioonile (kõnealuses küsimuses vt raportööri eelmist töödokumenti). Hr 
Schmitter tõi esile õiguspärasuse kriisi erinevuse riigi ja ELi tasandil – EL on ajaloopärandita 
ja seetõttu kergemini otseselt haavatav. Hr Siedentopi jaoks seisneb peamine oht ELi 
õiguspärasusele konkurentsis riigi ja ELi tasandi vahel, mis viib nullsummamänguni: „kui 
nemad [=EL] võidavad, siis meie [liikmesriigi kodanikud] kaotame”.

2. Riigiülese Euroopa demokraatia väljavaated

Härrad Siedentop, Kaufman ja Schmitter rõhutasid ühtlasi, et kriis avaldab üldist mõju 
erakondade süsteemile. Nad nõustusid, et on vaja töötada välja muud vahendid, et ületada 
lõhe ELi ja tema kodanike vahel ning ergutada aktiivselt ühise ELi identiteedi kujunemist; 
poliitiline demos on selle tulemus, mitte eeltingimus. Hr Schmitter ja hr Esposito rõhutasid, et 
riigiülese demokraatia tekkimise ergutamiseks on konsulteerimisel oluline kasutada 
elektroonilisi vahendeid, nad tõid näiteks elektrooniliste vahendite kasutamise kogemuse 
Šveitsis, Eestis ja Soomes. Nad kinnitasid, et konsulteerimine peab olema korrapärane, see 
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piirab tugevasti võimalikke kõrvalekaldumisi. 

3. Olemasoleva ELi tegevuse piiratud ulatus

Hr Dumort, Euroopa Komisjoni esindaja, piirdus komisjonile kättesaadavate 
teabevahetusvahendite esitlemisega, tähelepanu keskmes olid eeskätt Euroopa kodanikega 
konsulteerimise teise põlvkonna meetmed; kõnealused algatused jõudsid otseselt või kaudselt 
ainult 50 000 kodanikuni.

II. Ettepanek kasutada vaheetappi ECGI rakendamiseks

1. Täieulatusliku ECGI (Euroopa kodanikega konsulteerimine üldistes huvides) eeldatav 
kasu

Kõnealune olukord ei peaks sundima ECGI loomise projektist loobuma. Raportöör usub, et 
ECGI tulevane areng keskpikas perspektiivis peaks asjakohase ettevalmistuse abil aitama 
märkimisväärselt kaasa järgmisele:

a) ergutama Euroopa avaliku arutelu ruumi loomist;

b) vähendama lõhet (nii teabe kui ka kaasatuse valdkonnas) ELi ja tema kodanike vahel;

c) ergutama kodanike osalust ja avalikku tegevust;

d) suurendama erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide sektori kaasatust 
üleeuroopalises ulatuses,

ECGI-l oleks ka võime tugevdada suhteid erakondade ja valitsusväliste organisatsioonide 
sektoriga, kaasates neid aruteludesse ja ühendades neid nii riigi kui ka ELi tasandil (eriti 
oluline element erakondade ümberkujunemisel);

e) kujundama piiriülest identiteeti, mis aitab kaasa Euroopa demos’e väljakujunemisele.

Peame ühtlasi rõhutama, et kogu ELi hõlmav ELi kodanikega konsulteerimine samades 
küsimustes, juhul kui see on ELi tasandil korrapärane ja üheaegne, tekitab vähehaaval tava, 
mis ergutab piiri- ja riigiülest tegevust ning teabevahetust erakondade ja meedia vahel ning 
võimaldab kodanikel tunnetada tõelist riigiülest Euroopa demokraatiat. 

2. ECGI rakendamise eeldatav raamistik

a. Ajaline raamistik

Edukaks käivitamiseks vajaliku raamistiku ja tingimuste loomine nõuab aega, põhjalikku 
ettevalmistust, tihedat ja tõkeketa teabevahetust sidusrühmade vahel ja kogemustekapitali. See 
võib võtta 3–6 aastat.
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b. Ettepanekus esitatud ECGI vahendi praegustes tingimustes heakskiitmine

Põhiseaduskomisjonis toimunud arutelus sai selgeks, et raportööri ettepanekus esitatud 
vahendit – Euroopa kodanikega konsulteerimist üldistes huvides – , mis annaks Euroopa 
integratsioonile selle edukaks toimumiseks vajaliku laiaulatusliku poliitilise ja ideoloogilise 
aluse, oleks praegustes tingimustes raske praktikas rakendada järgmistel põhjustel:

– kõnealuse uue vahendi ulatuslikkus, mis nõuab Euroopa institutsioonidelt olulisi 
jõupingutusi ning mille tõttu vahendi kasutuselevõttu saab kavandada alles pärast 
kohandamisperioodi ja vahendi kontrolli, nii et see vastaks olemasolevatele vahenditele ja 
leiaks laialdast heakskiitu;

– kogemuste puudumine tegevuse kohta nii ulatuslikul tasandil ELi institutsioonides ja 
ELi kodanikuühiskonnas.

4. Ettepanekud vaheetapiks – interaktiivne elektrooniline konsulteerimine

Selleks et omandada otsustava tähtsusega kogemuste pagasit, harjutada kodanikke ja avalikku 
arvamust kõnealuse tavaga ja kaasata järk-järgult Euroopa Komisjoni, teeb raportöör 
ettepaneku analüüsida olemasolevaid valikuid ja töötada välja vaheetapp – interaktiivne 
elektrooniline kodanikega konsulteerimine. Nagu ECGI puhulgi, peaks kõnealune 
interaktiivne konsulteerimine toimuma ELi lähitulevikku käsitlevates põhitähtsusega 
küsimustes (võimalikud õigusaktide ettepanekud).

III. Vaheetapi ülesehitus

1. Eeltingimused

a. Eurobaromeetri uuringust pärit andmed

Osalemise vorm ja kriteeriumid tuleks kehtestada vastavalt Eurobaromeetri interaktiivse 
teabevahetuse eesmärke ja meetodeid käsitleva uuringu (vastavalt ekspertide soovitustele) 
tulemustele, kuid ühtlasi vastavalt otsesesse üldisesse konsulteerimisse suhtumisele.

b. ELi valijate register 
Uuringu järgselt peaks komisjon korraldama kodanike registri loomise vastavalt 
liikmesriikides kehtestatud valijate registreerimise eeskirjadele. Kõnealuses etapis näib olevat 
vajalik määrata pädev talitus, talitustevaheline osakond või üksus. Register on avatud 
kodanikele, kes soovivad konsulteerimises osaleda. Valijate register tuleks oluliselt kasuks 
turvalisuse ja kodanike kaasatuse näol ning aitaks panna aluse korrapärasele 
konsulteerimistavale. Kõiki kodanikke kutsutakse üles end registreerima. Kodanike 
registreerima kutsumiseks on vaja erireklaami. Registreerimist tuleks silmatorkavalt 
propageerida ELi meedias (eriti avalikus meedias) ning seda peaksid toetama erakonnad ja 
valitsusvälised organisatsioonid. 
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Lisaks ELi toetamise kaardistamisele annaks registri loomine kandva teabevahetuskanali 
suhtlemiseks pühendunud kodanikega. 

2. Menetlus

a. Vastuste kogumine

Komisjon saadab registreeritud kodanikele mitu küsimust (3–10), mis valitakse välja Euroopa 
Parlamendi komisjonide heakskiidul ning mis käsitlevad mitmesuguseid ELi 
tulevikumõõtmega seotud küsimusi, samuti on esindatud lähitulevikku käsitlevad küsimused 
(tulevased õigusaktide ettepanekud).
Euroopa Komisjon kogub peamiselt e-valimiste vahendeid kasutades vastused kokku 2–3 kuu 
möödumisel küsimuste avalikustamisest ja propageerimisest. Ajavahemik tuleb määratleda 
vastava arutelu käigus, kuhu on kaasatud EÜ institutsioonid, riikide institutsioonid ja meedia. 
Samal ajal on kodanikel võimalus end ka registreerida. Hääletamine on nii üheaegne, kui 
uuringu tulemused soovitavad ja tingimused võimaldavad. Registreerimata valijad osaleda ei 
saa.

b. Tulemuste kasutamine: usalduse loomine

Interaktiivse konsulteerimise tulemused peaks kokku koguma ja neid peaks analüüsima 
Euroopa Komisjoni asutatud eri organ koos Euroopa Parlamendi asutatud töörühmaga. 
Institutsiooni ametlik vastus avaldatakse ühiselt koos rakendamise kavaga.

3. Osalemist suurendavate vahendite ja tehnikate väljatöötamine

a. Reklaam ja seos muude meediakanalitega

Kuigi konsulteerimise keskmes on osalejatena need, kes oskavad kasutada interneti 
vahendeid, tuleb luua tihe seos ka teiste massimeediavahenditega, kasutades reklaami nii 
trüki- kui audiovisuaalmeedias. Ka erakonnad ja valitsusvälised organisatsioonid peaksid 
kodanikke osalema kutsuma.

b. Riigiülesed arutelud

Esitluses ja kampaanias peaks kasutama mitmeid osalemise suurendamiseks ette nähtud 
vahendeid ja tehnikaid, näiteks struktureeritud teabevahetus ja arutelud riigi ja Euroopa 
tasandil juhtide vahel.

c. Smartvote

Smartvote on arukas e-valimiste vahend, mis võimaldab kodanikel võrrelda oma valikuid 
nende poolt valitud rahvaesindajate valikutega, see võimaldab ühiselt tugevdada osalus- ja 
esindusdemokraatiat.
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