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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

kodanikuühiskonna dialoogi arendamise väljavaadete kohta Lissaboni lepingu põhjal
(2008/2067(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 13. detsembril 2007 sõlmitud Lissaboni lepingut, millega muudetakse 
Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut;

– võttes arvesse oma 20. veebruari 2008. aasta resolutsiooni Lissaboni lepingu kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Lissaboni lepinguga suurendatakse Euroopa kodanike õigusi Euroopa Liidu 
suhtes, hõlbustades nende osavõttu mõttevahetusest kodanike liidu teemal ja koondumist 
kodanikuühiskonna ühendustesse;

B. arvestades, et praeguste normidega, mis samuti lähtuvad Lissaboni lepingust, on küll 
üleeuroopalisel tasandil loodud vajalik õiguslik raamistik kodanikuühiskonna dialoogiks, 
kuid nende normide tegelik rakendamine ei ole alati rahuldav;

C. arvestades, et Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide riiklike, piirkondlike ja kohalike 
institutsioonide avatus dialoogiks ja koostööks kodanike ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega on põhiline eeldus nende kaasamiseks õiguse ja hea valitsemistava 
väljakujundamisse kõikidel tasanditel;

D. arvestades, et ELi 27 liikmesriigis on kodanikuühiskond oma arenguastmelt riigiti erinev 
ning kasutab osaluspoliitika ja õigusloomes osalemise vahendeid ning vahendeid riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutustega dialoogi pidamiseks erinevas ulatuses; 

E. arvestades, et ei ole üksmeelt kodanikuühiskonna dialoogi sisu osas ja seda dialoogi 
samastatakse ekslikult koguni sotsiaaldialoogiga;

F. arvestades, et kodanikuühiskonna organisatsioonide esinduslikkuse määratlemise 
küsimust arutades lähevad arvamused lahku ning mõne organisatsiooni tegevus ja tõhusus 
oma seisukohtade maksmapanekul ei vasta alati tema esinduslikkuse mõõdule;

G. arvestades, et Euroopa Liidu erinevad institutsioonid on kodanikuühiskonna dialoogiks 
valinud erinevad lähtekohad,

1. tunnustab Euroopa Liidu panust kodanikuühiskonna dialoogi edendamisse nii 
üleeuroopalisel kui ka riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0055.
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2. rõhutab kodanikuühiskonna dialoogi informatiivsete ja avalikkusele suunatud 
funktsioonide kaalu ja tähtsust, seda eriti Euroopa Liidu meetmete ja püstitatud 
eesmärkide edendamisel ning vahendamisel, Euroopa koostöövõrgustiku loomisel ning 
Euroopa identiteedi ja kuuluvustunde tugevdamisel kodanikuühiskonnas;

3. rõhutab, et Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide ja kavade teostamine nõuab laiemat 
avalikku mõttevahetust, tõhusamat kodanikuühiskonna dialoogi ja poliitilise teadvuse 
teravdamist;

4. rõhutab oma erilist aktiivsust kodanikuühiskonna dialoogi raames ja selle dialoogi 
tähtsustamist Lissaboni lepingus, kus see on tõstetud kõiki Euroopa Liidu 
tegevusvaldkondi läbivaks põhimõtteks;

5. tervitab esindus- ja osalusdemokraatia poliitiliste elementide edendamist Lissaboni 
lepingus – konkreetselt nn kodanikualgatuse kaudu, mille kohaselt vähemalt miljon 
kodanikku erinevatest liikmesriikidest võivad komisjoni üles kutsuda välja töötama 
õigusakti ettepanekut;

6. kutsub Euroopa Liidu institutsioone ning liikmesriikide riiklikke, piirkondlikke ja 
kohalikke ametiasutusi üles võimalikult hästi kasutama olemasolevat õigusraamistikku ja 
kõiki häid tavasid dialoogi edendamiseks kodanike ning kodanikuühiskonna 
organisatsioonidega;

7. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles kaasama kodanikuühiskonna dialoogi kõiki 
huvilisi kodanikuühiskonna esindajaid; sealjuures peaks eriline kaal olema Euroopa Liidu 
noortel kodanikel, kes kujundavad „homse Euroopa” ja võtavad enda kanda vastutuse 
selle eest;

8. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles hoolt kandma selle eest, et kõik Euroopa Liidu 
kodanikud – ühtviisi nii naised kui ka mehed, nii vanad kui ka noored – võiksid aktiivselt, 
diskrimineerimata ja võrdõiguslikena osaleda kodanikuühiskonna dialoogis; juhib 
tähelepanu sellele, et Euroopa Liit peab selles seoses kaasa aitama naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte elluviimisele ja selle põhimõtte rakendamisel olema 
eeskujuks nii ELi sees kui ka väljaspool seda;

9. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles kodanikuühiskonna dialoogi kujundamiseks välja 
töötama ühtseid ja läbipaistvaid põhimõtteid ning mehhanisme ja meetodeid, arvestades 
sealjuures komisjoni teatist „Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri edendamine –
üldpõhimõtted ja miinimumnõuded komisjonipoolseks konsulteerimiseks huvitatud 
pooltega”1;

10. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles edendama kodanikuühiskonna dialoogi Euroopa 
Liidu kõikides poliitikavaldkondades, arvestades sealjuures läbipaistvuse põhimõtet ning 
hoides tasakaalus avaliku sektori ja erasektori vahekorda;

11. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles tihendama koostööd tsiviilühiskonna dialoogi 

                                               
1 Komisjoni teatis „Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri edendamine – üldpõhimõtted ja miinimumnõuded 
komisjonipoolseks konsulteerimiseks huvitatud pooltega” KOM(2002)0704, lõplik.
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edendamisel ja ELi kodanike ees aktiivselt esindama Euroopa seisukohti, et tagada 
ühiskonnaga konsulteerimise meetmete osas parem suhtlus ja kooskõlastatus ning parem 
teabe liikumine;

12. kutsub Euroopa Liidu Nõukogu üles kergendama ja lihtsustama oma töödele juurdepääsu, 
kuivõrd see on üks põhilisi eeldusi kodanikuühiskonnaga tõelise dialoogi alustamiseks; 

13. rõhutab Euroopa arenenud sidepoliitika tähtsust uute vahendite ja mooduste pakkumisel 
Euroopa Liidu kodanikega suhtlemiseks (kasutades ära Internetti, e-tehnoloogiaid ja 
moodsat audiovisuaaltehnikat);

14. avaldab toetust Euroopa Liidu olemasolevatele ja juba läbiproovitud algatustele, nagu 
näiteks Europe by Satelite, kodanike agoraa, temaatilised kodanikefoorumid (näiteks Your 
Europe), mõttevahetused Internetis jt, mille eesmärgiks on kaasata kodanikuühiskond 
tugevamini Euroopa integratsiooni protsessi;

15. rõhutab eriti Euroopas korraldatavate professionaalsete arvamusküsitluste tähtsust, et välja 
selgitada  Euroopa Liidu kodanike vajadused ja ootused liidu toimimise suhtes ning neid 
paremini mõista;

16. kutsub liikmesriikide riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi üles toetama 
kodanikuühiskonna dialoogi, eriti nendes riikides ja piirkondades ning ka nendes 
valdkondades, kus seda dialoogi ei ole veel täiel määral arendatud või rakendatud;

17. kutsub Euroopa ühiskonna esindajaid üles sekkuma aktiivselt kodanikuühiskonna dialoogi 
ning niisuguste Euroopa programmide ja poliitikavaldkondade kujundamisse, mis 
mõjutavad otsustusprotsessi;

18. ergutab Euroopa Liidu kodanikke rohkem sekkuma Euroopa mõttevahetustesse ja 
aruteludesse ning osalema eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel;

19. juhib tähelepanu sellele, et dialoogi pidamiseks kodanikega on kõikidel tasanditel –
üleeuroopalisel, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul – vaja rahalisi vahendeid ning kutsub 
dialoogis osalevaid ja selle eest vastutavaid asutusi üles tagama selleks piisav 
rahastamine;

20. kutsub Euroopa Parlamendi presidenti üles edastama käesolev resolutsioon liikmesriikide 
parlamentidele, nõukogule, komisjonile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele.
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