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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 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0055.
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üleeuroopalisel kui ka riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil;

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 

                                               
1 Komisjoni teatis „Konsultatsiooni- ja dialoogikultuuri edendamine – üldpõhimõtted ja miinimumnõuded 
komisjonipoolseks konsulteerimiseks huvitatud pooltega” KOM(2002)0704, lõplik.
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hoides tasakaalus avaliku sektori ja erasektori vahekorda;

11. kutsub Euroopa Liidu institutsioone üles tihendama koostööd tsiviilühiskonna dialoogi 
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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SELETUSKIRI

„Me ei moodusta riikide koalitsiooni, me ühendame inimesi”
Jean Monnet

„Midagi ei otsustata meie kohta ilma meieta” – just see on põhimõte, mille rakendamist 
kodanikud Euroopa institutsioonidelt ootavad. Euroopa Liidu järjestikuste laienemiste 
tulemusena ei kasvanud mitte üksnes liikmesriikide arv, vaid ka kodanike arv, kelle suhtes 
kohaldatakse ühenduse õigusakte. Kuigi Euroopa Liit on projekt, mida aeg-ajalt muudetakse 
ja korraldatakse ümber, ei käi Euroopa Liidu ja tema kodanike teabevahetus sellega alati üht 
sammu. Nii on tõenäoliselt tekkinud suhtlusprobleemid, mille puhul Prantsusmaa ja 
Madalmaade kodanike „ei” Euroopa põhiseadusele ning iirlaste „ei” Lissaboni lepingule on 
vaid mõned ilmingud paljude muude hulgas. Mainitud suhtlusprobleemid tunduvad Euroopa 
Liidu institutsioonide algatuste ja käivitatud projektide mõjul vähenevat. Need meetmed 
näitavad, et osalusdemokraatia arengut Euroopa küsimuses on võimalik teadlikult mõjutada 
nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Alates 1990. aastatest on Euroopa institutsioonid aeglaselt, kuid kindlalt kodanike jaoks 
avanenud, tunnustades üha selgemalt kodanikuühiskonna rolli ja küsides järjest sagedamini 
tema arvamust. Euroopa institutsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide vahel sõlmunud 
dialoogi, mis on mitmete Euroopa strateegiate koostisosaks, nimetatakse nüüd 
„kodanikuühiskonna dialoogiks”.

Samas tuleb suhtlemise valdkonnas ja eeskätt kodanikuühiskonna dialoogi puhul Euroopa 
Liidul tasa teha oluline mahajäämus. On iseendast mõistetav, et Euroopa projekti ei ole 
võimalik ellu viia ilma kodanike osaluseta, kuid funktsioneeriva demokraatia saavutamiseks 
tuleb kodanikega suhelda. Ja vastupidi, et äratada kodanike toetuse leidmiseks nende huvi 
Euroopa Liidu vastu, tuleb neile pakkuda kõikehõlmavat teavet, tekitada elav ja avatud 
arutelu ning kaasata kodanikud aktiivselt Euroopa küsimuste lahendamisse, lähtudes 
põhimõttest, mille kohaselt „Igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatias. Otsused 
tehakse nii avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik” (Euroopa Liidu lepingu artikkel 
10).

Käesoleva raporti peaeesmärgiks on rõhutada kodanikuühiskonna dialoogi rolli ja otsustavat 
tähtsust Euroopa Liidus, pidades eeskätt silmas Lissaboni lepingut, ning vajadust töötada välja 
selged ja läbipaistvad põhimõtted selle dialoogi pidamiseks üleeuroopalisel tasandil.

Lissaboni leping käsitleb kodanikuühiskonna dialoogi kõrgema põhimõttena, mis seob kõiki 
Euroopa strateegiaid ja kõiki Euroopa Liidu tegevusvaldkondi (Euroopa Liidu lepingu II
jaotis „Sätted demokraatia põhimõtete kohta”, eriti artikkel 11). Kuid dialoogi kodanikega ei 
ole võimalik pidada, kaasamata sellesse kodanikuühiskonda. Seetõttu korraldas raportöör 
2008. aasta aprillis Euroopa Parlamendi tegevuse raames seminari, mis oli pühendatud 
kodanikuühiskonna dialoogi arenguperspektiividele pärast Lissaboni lepingu jõustumist. 
Seminar, millest võttis osa suur hulk kodanikuühiskonna esindajaid, oli äärmiselt edukas ja 
selle huvitavad järeldused olid abiks muuhulgas ka selle raporti koostamisel.

Euroopa Liidus ei ole ei õigusaktidega ega praktikas määratud kindlaks ühtset 
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kodanikuühiskonna dialoogi määratlust. Kui mitte arvestada mõningaid Euroopa 
Komisjoni dokumente, mis käsitlevad konsulteerimist ja teabevahetuspoliitikat Euroopa 
Liidus1, ei ole kehtestatud eeskirju, millega määratakse kindlaks kodanikuühiskonna 
dialoogile omane struktuur, raamistik või meetodid. Arusaamine sellest, mida 
kodanikuühiskonna dialoog endast kujutab, on veelgi killustatum seetõttu, et eri 
institutsioonide lähenemises sellele mõistele on olulisi erinevusi. On väljendatud tõsiseid 
kahtlusi dialoogis osalema kutsutud valitsusväliste organisatsioonide representatiivsuse, 
nõukogu tegevuse kodanikest eraldatuse ja dialoogi pidamise liiga vähese piiritlemise üle 
(viimane puudutab eeskätt komisjoni tegevust).

Raportöör on seisukohal, et äärmiselt oluliseks tuleb pidada kodanikuühiskonna dialoogi 
määratlemist (või kirjeldamist) Euroopa Liidu tasandil ja määrata kindlaks dialoogis 
kodanikuühiskonna poolel osalejate esindavust reguleerivad eeskirjad.

Et muuta kodanikuühiskonna dialoogi esindavuse põhimõte tegelikkuseks, tuleks dialoogi 
kaasata need organisatsioonid, kellega kodanikud samastuvad ja kes esindavad nende huve 
kõige paremini, see tähendab kõige täielikumal ja kõige pädevamal viisil. Kodanikuühiskonna 
dialoogi edukus sõltub otseselt esindavusest, st kõikide peamiste asjaomaste partnerite 
(poolte) osalusest dialoogi hõlmatavate küsimuste käsitlemises (antud juhul on partneriteks 
Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa poliitilised erakonnad, valitsusvälised 
organisatsioonid ning muud kodanikuühiskonna esindajad).

Kodanikuühiskonna dialoog on oma olemuselt kahepoolne ja vastastikune. Seega ei piisa 
üksnes sellest, et kodanikke teavitatakse Euroopa Liidu tegevusest, samal ajal tuleb leida ka 
aeg kodanike ärakuulamiseks. Samuti tuleb sisendada kodanikele kindlustunnet selle kohta, et 
Euroopa institutsioonid suhtuvad nende ideedesse ja nende väljendatud muredesse tõsiselt ja 
võtavad neid arvesse. Vastastikkuse põhimõte eeldab, et dialoogis osalejad saavad teavet ka 
tagasiside korras, st et neid teavitatakse dialoogi käigus esitatud ettepanekute arengutest. Kas 
see ei tähenda, et Euroopa Liidus tehtavate otsuste puhul tuleks tugevdada sotsiaalpartnerite 
mõju?

Partnerite valikul on oluline jälgida, et säiliks tasakaal erasektori ja avaliku sektori vahel ning 
et oleks tagatud ühiskondlike organisatsioonide esindajate ja ekspertide võrdne kohtlemine.

Läbipaistvuse põhimõte. Dialoogi kaasatud poolte valikul peavad Euroopa institutsioonid 
jälgima, et oleks tagatud selle protsessi võimalikult suur läbipaistvus. Selleks teeb raportöör 
ettepaneku lisaks muudele meetmetele perioodiliselt avaldada nõuküsimises osalenud ja oma 
seisukohti ja ettepanekuid esitanud organisatsioonide nimekiri. Kohe pärast dialoogi või 
nõuküsimise alustamist peaks Euroopa Liit määrama kindlaks isiku, kes vastutab 
kodanikuühiskonna organisatsioonidega suhtlemise eest.

                                               
1 Vt Euroopa Komisjoni dokumente: valge raamat euroopa teabevahetuspoliitika kohta (KOM(2006) 35); 
demokraatia, dialoogi ja diskussiooni D-kava (KOM(2005 494); komisjoni tegevuskava Euroopast teavitamise 
parandamiseks (SEK(2005) 985); ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 programm „Kodanikud Euroopale”, et edendada aktiivset Euroopa 
kodakondsust (KOM(2005) 116); komisjoni teatis – konsulteerimis- ja dialoogikultuuri edendamine: 
üldpõhimõtted ja miinimumnõuded komisjoni konsulteerimisel huvitatud pooltega (KOM(2002) 704); valge 
raamat Euroopa avaliku halduse kohta (KOM(2001) 428).
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Lisaks sellele peaks nii Euroopa kui liikmesriikide valitsusvälised organisatsioonid näitama 
Euroopas rakendatavate strateegiate puhul selgelt ja läbipaistvalt, milliseid isikute 
kategooriaid ja milliseid huve nad esindavad – see võimaldab eristada lobitöö tegijaid 
kodanikuühiskonna tegelikest esindajatest.

Kodanikuühiskonna dialoogi põhimõtted

Asjakohane on meenutada komisjoni teatist konsulteerimis- ja dialoogikultuuri edendamise 
kohta (2002), milles määratakse kindlaks komisjoni peetava sotsiaalse dialoogi peamised 
põhimõtted. Teatises on rõhutatud, et kõik asjaomased sihtrühmad tuleb konsulteerimisse 
kaasata . Neile tuleb edastada kogu teave, mida neil võib minna vaja arvamuse avaldamiseks 
dokumentide või projektide kohta, mille suhtes nendega konsulteeritakse. Rühmad, kellega 
konsulteeritakse, peavad alati saama ka kinnituse selle kohta, et nende arvamus on jõudnud 
selle taotlejani. Need põhimõtted keskenduvad eeskätt konsulteerimisprotsessi ja dialoogi 
kvaliteedile ning nende abil ei täpsustata nende protsesside raamistikku ja nendega seotud 
menetlusi. Seetõttu loodab raportöör, et komisjon kontrollib neid põhimõtteid ja kohandab 
neid vastavalt praegustele nõuetele, et need võiksid saada kõikide institutsioonide 
kasutatavateks ühisteks põhimõteteks.

Ei ole mingit kahtlust selles, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused mängivad 
kodanikuühiskonna dialoogi toetamise ja arendamise ning eeskätt kodanike sellesse dialoogi 
kaasamise puhul äärmiselt olulist rolli. Kodanikega tuleb nõu pidada kõigil kolmel mainitud 
tasandil ning nende arvamused, eriti kui need puudutavad Euroopaga seotud küsimusi, tuleb 
edastada Euroopa institutsioonidele. Raportöör teeb sellega seoses ettepaneku, et riiklikel, 
piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel oleks kohustus edendada kodanikuühiskonna 
dialoogi meetodeid ja kasutada seda võimalikult sageli. Kui kodanikud muutuvad dialoogi 
pooleks, harjuvad nad osalusdemokraatiaga seotud toimingutega ja saavad reaalselt rakendada 
oma õigusi.

Lissaboni lepingu jõustumise kontekstis tuleb eriti rõhutada kodanikualgatust „miljon 
allkirja”, mille abil on võimalik komisjonile esitada õigusloomega seotud ettepanek. Tänu 
sellele algatusele on kõigil liidu demokraatias osalejatel (kodanikel ja valitsusvälistel 
organisatsioonidel) võimalus selgelt välja öelda, mida nad Euroopa Liidust arvavad ning 
sellest ametlikult teatada.

Kodanikuühiskonna dialoogi tõhususe parandamiseks juhib raportöör tähelepanu 
järgmistele punktidele:

1. Euroopa Liidu Nõukogu kodanikele avamine – nõukogu dokumentidele 
juurdepääsu laiendamine ja lihtsustamine on tõhusa kodanikuühiskonna dialoogi jaoks 
äärmiselt oluline. Lisaks sellele peaks Euroopa Parlamendi ja kodanikuühiskonna 
jaoks olema enam kättesaadav ka teave eraldi küsimuste lahendamiseks moodustatud 
töörühmade kohta.

2. Euroopa institutsioonide koostöö tõhustamine ja tihendamine 
kodanikuühiskonnaga toimuva konsulteerimise raames – eeskätt tuleks ellu 
rakendada ühtne alus Euroopa Parlamendi ka komisjoni koostöö jaoks, mis hõlmaks 
samuti Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed ning Regioonide Komiteed.

Adlib Express Watermark



PR\742208ET.doc 9/9 PE411.919v02-00
Freelance-tõlge

ET

3. Uute kanalite, meetodite ja võimaluste loomine kodanikega suhtlemiseks ja 
meediaga tehtava koostöö arendamine – tuleks sisse seada ja aktiivselt kasutusele 
võtta uued tehnoloogiad infokanalite loomiseks, mis hõlmavad eeskätt 
digitaaltehnoloogiat ja Internetti. Meedia osas peab raportöör vajalikuks märkida 
tehtud märkimisväärseid edusamme, mis on seotud eelkõige kanali „Europe by 
Satellite” käivitamisega.

Et osata ennustada ja mõista avalikkuse reaktsioone (mis on oma olemuse tõttu 
äärmiselt keerulised, hõlmates riiklikke perspektiive ja poliitilisi valikuid), tuleks 
samuti töötada välja mehhanismid (näiteks Euroopa eksperdirühmad („think tanks”)), 
mis võimaldavad analüüsida Euroopa ootusi ja eurooplasi mõjutavaid peamisi 
suundumusi.

4. Finantsküsimused – tegeliku dialoogi pidamine kodanikega nõuab asjakohaseid 
vahendeid. Sellega seoses juhib raportöör tähelepanu erakondade ja poliitiliste 
sihtasutuste kohta vastuvõetud määrusele, mis tuleneb D-kava esimesest etapist ja 
peab märkimisväärselt kaasa aitama kodanike kaasamisele kestvasse, reaalsesse ja 
hästi dokumenteeritud dialoogi.

Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimiste kampaania ajal tuleks silmas pidada eeskätt 
Euroopa küsimusi. Euroopa kodanikud peavad olema veendunud, et nende osalemine 
valimistel tagab nende jaoks (valitud esindajate kaudu) võimaluse mõjutada olulisel määral 
Euroopa tasandil tehtavaid otsuseid, eeskätt selliseid otsuseid, mis hõlmavad nende 
igapäevaelu. Kodanikud peavad samuti olema veendunud, isegi kindlad, et neid puudutavates 
küsimustes ei tee Euroopa institutsioonid ühtegi otsust ilma nendega konsulteerimata, 
teisisõnu kodanikuühiskonna dialoogi kasutamata. Seetõttu ei ole mingit kahtlust selles, et 
2009. aasta Euroopa Parlamendi valimiste jaoks eraldatud vahendid toetavad 
märkimisväärselt osalusdemokraatia arengut.

Sõltuvalt nende riiklikust taustast (eeskätt riigi tavadest, kogemustest ja haldussuutlikkusest) 
võivad kõik riiklikul tasandil aktiivsetele valitsusvälistele organisatsioonidele antavad isegi 
piiratud finantstoetused toetada märkimisväärselt kodanikuühiskonna dialoogi pidamise 
mehhanisme.

Ja lõpuks soovib raportöör julgustada laialdase toetuse osutamist kodanikuühiskonna dialoogi 
raames tehtud algatustele, mis on osutunud viljakateks ja mis on hästi sulandunud Euroopa 
maastikusse (näiteks võib tuua kodanike ja Euroopa Parlamendi teabevahetusprojekti Agora) 
ning uute ühiste institutsioonidevaheliste projektide ja tegevuste käivitamist Euroopa 
teabevahetuspoliitika raames.
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