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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Aktiivne dialoog kodanikega Euroopa teemal
(2008/2224(INI))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse ühisdeklaratsiooni „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel“, millele 
kirjutati alla 22. oktoobril 2008. aastal;

 võttes arvesse komisjoni 2. märtsi 2008. aasta teatist „Debate Europe” – demokraatia, 
dialoogi ja diskussiooni D-kava kogemuste rakendamine (KOM(2008)0158);

 võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopa asjadest teavitamine audiovisuaalmeedia abil“ 
(SEK(2008)0506);

 võttes arvesse komisjoni teatist „Euroopast teavitamine interneti kaudu – kodanike 
kaasamine“ (SEK(2007)1742); 

 võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta teatist partnerluse kohta Euroopa 
asjadest teavitamisel (KOM(2007)0569);

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsust nr 
1904/2006/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks 2007-2013 programm Kodanike Euroopa, 
et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust1;

 võttes arvesse oma 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa teabevahetuspoliitikat 
käsitleva valge raamatu kohta2;

 võttes arvesse komisjoni 1. veebruari 2006. aasta teatist "Valge raamat Euroopa 
teabevahetuspoliitika kohta" (KOM(2006)0035); 

 võttes arvesse komisjoni 13. oktoobri 2005. aasta teatist "Komisjoni panus 
järelemõtlemisperioodiks ja kauemakski: demokraatia, dialoogi ja diskussiooni D-kava" 
(KOM(2005)0494); 

 võttes arvesse oma 12. mai 2005. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu teabe- ja 
kommunikatsioonistrateegia rakendamise kohta3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit ja põhiseaduskomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi 
(A6-0000/2008),

                                               
1  ELT L 378, 27.12.2006, lk 32.
2  ELT C 314 E, 21.12.2006, lk 369.
3  ELT C 92 E, 20.4.2006, lk 403.
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A. arvestades, et pärast põhiseaduse lepingu tagasilükkamist Prantsusmaal ja Hollandis 
hääletas 53,4 % Iirimaa kodanikest referendumil Lissaboni lepingu ratifitseerimise vastu 
ja arvestades, et inimesed, kes ei mõista täielikult Euroopa Liidu poliitikat või 
aluslepinguid, on tõenäolisemalt nende vastu;

B. arvestades, et Eurobaromeetri uuring nr 69 näitas, et 52% liidu kodanikest on endiselt 
veendunud, et nende riigi kuulumine ELi on hea, vastupidist arvab vaid 14% kodanikest;

C. arvestades, et 2004. aastal nimetati esimest korda eraldi teabevahetusstrateegia volinik, 
kuigi teabevahetusstrateegiat kui sellist ei ole veel vastu võetud, kuna asutamislepingutes 
puudub selle jaoks asjakohane õiguslik alus,

1. tuletab meelde uuringutest selgunud tõsiasja, et mida vähem haritud ja vähem jõukas on 
ELi kodanik, seda tõenäolisemalt hääletab ta Euroopa edasise integratsiooni vastu, mis 
näitab, et kõigist varasematest pingutustest hoolimata jõuab Euroopa idee peamiselt 
Euroopa ühiskonna hea haridusega ja jõuka kihini;

2. nõuab tungivalt, et komisjon laiendaks oma dialoogi uutele sihtrühmadele, koostades 
teavituskavasid, millega suudetaks Euroopa asjadesse kaasata väiksemates linnades ja 
külades elavaid inimesi, töölisi ja pensionäre; seetõttu teeb ettepaneku kasutada Euroopa 
Liidu ja selle kodanike dialoogi tihendamiseks kaheastmelist lähenemist, andes esmalt 
teavet ja korraldades seejärel arutelu teavitatud kodanikega ja nende vahel;

3. rõhutab, et Lissaboni lepingu ratifitseerimise kiire lõpuleviimine on väga tähtis, sest see 
suurendab veelgi ELi läbipaistvust ning kodanike kaasatust otsustamisprotsessidesse;

4. tervitab ülalmainitud ühisdeklaratsiooni „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel“, kus 
seatakse selged eesmärgid EList teavitamise parandamiseks Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni ning liikmesriikide poolelt;

5. Soovitab Erasmuse, Leonardo da Vinci, Grundtvigi ja Comeniuse programmide 
laiendamist vähem jõukatele kodanikele, et lihtsustada nende liikumist ELi piires; juhib 
tähelepanu asjaolule, et vähem jõukad kodanikud ei saa praegu endale lubada nendes 
programmides osalemist;

6. kutsub komisjoni edendama üldist üheaastast koolikursust 1945. aasta järgse Euroopa 
ajaloo, Euroopa integratsiooni ajaloo ja ELi toimimise teemal, mille koostaksid 
liikmesriikide asjatundjad ja mida vabatahtliku ainena õpetataks keskkoolides ELi 23 
ametlikus keeles, et see moodustaks Euroopa teemaliste ühiste teadmiste baasi;

7. on seisukohal, et eelarvepädevad institutsioonid peaksid veelgi suurendama rahalisi 
vahendeid, mis on mõeldud koolidele, ülikoolidele ja valitsusvälistele 
organisatsioonidele, kes toetavad ELi käsitlevaid õpinguid ning EList teavitamist 
liikmesriikides;

8.  teeb ELi institutsioonidele ettepaneku käivitada uus haridusprojekt nimega Euroopa 
Avatud Ülikool, mis oleks avatud ja tasuta kõigile ELi kodanikele, vaatamata nende 
kodakondsusele, vanusele ja ettevalmistusele; teeb ettepaneku, et 27 liikmesriigi juhtivad 
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õppejõud koostaksid avatud ülikooli jaoks tervikliku õppekava (mis hõlmaks ELi ajalugu, 
eesmärke, institutsioone, poliitikat ja tulevikku); teeb ettepaneku, e Euroopa Avatud 
Ülikool kasutaks lisaks traditsioonilistele kursustele ka uusimat tehnoloogiat, nagu 
mitmesugused e-õppe ja veebiseminari vormid, et hõlmata võimalikult laia publikut ja 
võimaldada kõigil soovijatel kursustel osaleda;

9. palub komisjonil teha täielikku toimetuslikku sõltumatust tagavate teenuselepingute abil 
avalikkusele kättesaadavaks kõigis 23 ametlikus keeles edastatavad teleprogrammid, 
võttes eeskuju Euronewsi pakutavatest teenustest; leiab, et eelarvepädevad institutsioonid 
peaksid eraldama vajalikud rahalised vahendid;

10. tervitab EUTube’i ideed, kuna 1,7 miljoni külastajaga on see ainulaadne vahend ELi 
poliitika tutvustamiseks noortele internetikasutajatele; ühtlasi kutsub komisjoni koostama 
suuniseid tõhusate internetikampaaniate korraldamiseks ja jagama neid teiste ELi 
institutsioonidega;

11. tervitab komisjoni ülalnimetatud teatist „Euroopast teavitamine interneti kaudu“, kus 
seatakse selged eesmärgid veebisaidi Europa muutmiseks teenustele orienteeritud web 
2.0 saidiks; nõuab tungivalt, et komisjon viiks uue saidi loomise lõpule juba 2009. aastal, 
on veendunud, et uus veebisait peaks olema foorumiks, kus kodanikud saavad arvamusi 
vahetada ja võrguküsitlustes osaleda;

12. arvab, et kui ergutada ELi ametnikke korrapäraselt meediakanalitele intervjuusid andma, 
aitaks see parandada institutsioonide ja kodanike teabevahetust ning seega ELile 
inimlikumat palet anda;

13. peab võrgustikku Europe Direct tähtsaks vahendiks, mille abil vastata kodanike 
küsimustele, mida on võimalik esitada elektronposti teel või tasuta telefoniliinide kaudu 
ükskõik millisest liikmesriigist ja leiab, et seda vahendit tuleks laiemalt propageerida;

14. on veendunud, et ELi institutsioonid peaksid algatama uue Euroopa-teemalise arutelu ja 
viivitamata rakendama mõisted, mis on määratletud ühisdeklaratsioonis „Partnerlus 
Euroopa asjadest teavitamisel“, ülalmainitud valges raamatus Euroopa 
teabevahetuspoliitika kohta ja teatises partnerluse kohta Euroopa asjadest teavitamisel;

15. on veendunud, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid peaksid oma teavituspüüdlusi 
kooskõlastama ning looma kodanikuühiskonnaga partnerlussidemed, et võimalikku 
sünergiat ära kasutada;

16. palub komisjonil laiemalt tutvustada internetikonsultatsioone ELi poliitika ja algatuste 
teemal, et kindlustada kõigi sidusrühmade, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtete ning kohalike valitsusväliste organisatsioonide kaasamine arutellu;

17. on seisukohal, et Euroopa erakondade poliitiliste lahkarvamuste selgitamine aitaks 
kodanikel erinevate Euroopa tulevikukontseptsioonide vahel valikut teha ja leida nende 
seast endale lähim, ning teeb ettepaneku, et kõik erakonnad esitaksid 2009. aasta Euroopa 
Parlamendi valimisteks oma manifesti;
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18. teeb ettepaneku, et komisjon käivitaks veebisaidi, kus kõik VVOd, avalikud asutused ja 
eraisikud saaksid jagada kogemusi oma ELi teabevahetusprojektide kohta; palub 
komisjonil koguda ja avaldada sellele veebisaidil D-kava raames rahastatavate ürituste 
jaoks toetusesaajate kogemusi;

19. palub komisjonil algatada kulukate ja ebatõhusate üleeuroopaliste kampaaniate asemel 
kohalikke väikesemõõdulisi ELi teavituskampaaniaid kohalike VVOde osavõtul; kutsub 
komisjoni levitama niisuguste kampaaniate käigus kujunenud parimaid tavasid;

20.  kutsub komisjoni paremini kasutama televisioonitalituse Europe by Satellite 
audiovisuaalmaterjale, luues ühendusi kohalike telekanalitega ning kohalike 
massiteabevahenditega, kes on huvitatud niisuguse materjali edastamisest, et jõuda 
laiema publikuni;

21. on seisukohal, et ELi institutsioonid peaksid võtma oma poliitikas arvesse D-kava raames 
korraldatud kohalike arutelude järeldusi ja uute õigusaktide üle otsuste tegemisel 
arvestama kodanike ootustega ELi suhtes;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogule, 
komisjonile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Kohtule, Kontrollikojale, Regioonide 
Komiteele, Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning liikmesriikide valitsustele ja 
parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Euroopa on Vana maailm nende jaoks, kelle esivanemad sealt kunagi lahkusid, et otsida 
varjupaika või paremat tulevikku. Nende jaoks, kes saabuvad siia vaesuse või türannia eest 
põgenedes, on Euroopa lootuste maa. Euroopa on lubadus nende eurooplaste jaoks, kes elavad 
Balkani poolsaarel või ida-Euroopas ja usuvad, et liitumine ELiga aitab nad privilegeeritute 
klubisse. Ja Euroopa on Euroopa Liit, 27 liikmesriigi ühendus, kelle kodanikud harva jagavad 
väljaspoolseisjate optimistlikke kujutelmi EList – sagedamini juhtub, et nad liitu kritiseerivad 
või isegi selle häid külgi eitavad. ELi teavitustöö asjatundjad teevad oma parima, et Euroopa 
integratsiooni tulemusi tutvustada, kuid nende tegevus meenutab tihti rohkem loengupidamist 
kui dialoogi kodanikega. Seetõttu ergutab raportöör Euroopa institutsioone alustama 
kodanikega aktiivset dialoogi, kus nad – reakodanikud, VVOde esindajad, ajakirjanikud ja 
meediatöötajad – saaksid meile rääkida, kuidas nemad Euroopa integratsiooni eelistest teada 
annaksid. Raportöör korraldas Ungaris konverentse VVOde esindajate, roheliste aktivistide ja 
ajakirjanikega ning kogus elektronposti teel nende soovitusi. Üks neist konverentsidest toimus 
Budapestis ja sel viibis üle saja aktiivse osaleja, teised peeti Miskolcis ja Békéscsabas. 
Raportööri ajakava ja piiratud suutlikkus ei võimaldanud korraldada samasuguseid üritusi 
teistes liikmesriikides, kuid tulevikus oleks kasulik seda teha. 

Need, kes Euroopa asjadega tegelevad või neid uurivad, tavaliselt teavad ja mõistavad 
Euroopa integratsiooni tähendust. Kuid Eurobaromeetri uuringud näitavad, et mida vähem 
haritud ja vähem jõukad kodanikud on, seda tõenäolisemalt on nad edasise Euroopa 
integratsiooni vastu. Euroopa ideed jõuavad peamiselt Euroopa ühiskonna haritud ja jõukate 
kihtideni. Vähem haritud ja vähem jõukad kodanikud saavad Euroopa Liidu poliitika kohta 
vähem teavet ning lisaks keskendub teavitustöö peamiselt üliõpilastele ja noortele 
kutsetöötajatele. Seetõttu nõuab raportöör tungivalt, et komisjon laiendaks oma dialoogi 
uutele sihtrühmadele, koostades mitteelitaarseid teavituskavasid ja kaasates niiviisi ELi 
asjadesse väikestes linnades ja külades elavaid inimesi, töölisi ja pensionäre. Ainult eliidile ja 
üliõpilastele suunatud teavituskavadest ei piisa - tuleks jõuda ka maainimeste, tööliste ja 
pensionärideni. 

Tavakodanike teavitamise tähtsamaid vahendeid on televisioon. Seetõttu palub raportöör 
komisjonil teha kõigis 23 ühenduse ametlikus keeles üldsusele kättesaadavaks Euroopa 
küsimusi käsitlevad teleprogrammid, sõlmides selleks teenuselepinguid, kus on tagatud täielik 
toimetuslik iseseisvus. See aitaks suurendada massiteabevahendites ELiga seotud teemade 
osakaalu, mis moodustab liikmesriikides praegu 10% ja jääb alla isegi USAga seotud uudiste 
osakaalule. Kuivõrd meie ajakirjanikud ei ole halvemad ega andetumad kui nende USA 
kolleegid, peaks niisugune telekanal, mis võiks olla Euronews, saavutama CNNiga võrdväärse 
mõju, professionaalse taseme ja populaarsuse. Lubamatu on ka see, et ELi kaasrahastatav 
projekt Euronews ei edasta saateid kõigis ELi liikmesriikide ametlikes keeltes. Komisjon 
peaks leidma selle eesmärgi saavutamiseks rahalised vahendid. Euronews peaks ühtlasi 
mõistma ja oma saadetes näitama, et Euroopa ei tähenda paari suuremat Lääne-Euroopa riiki, 
vaid riigid nagu Soome, Ungari või Bulgaaria kuuluvad samuti Euroopasse. 

Noori ja haritud inimesi on kõige lihtsam teavitada interneti vahendusel. Teatises „Euroopast 
teavitamine interneti kaudu – kodanike kaasamine“ püstitatakse selge eesmärk – muuta 
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veebisait Europa teenustele orienteeritud web2.0 saidiks, mis annaks võimaluse kodanike 
arvamuste kohta tagasisidet saada ning aktiivset dialoogi pidada. Uus sait tuleks avada enne 
Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimisi, et selle kaudu kodanikke aktiivselt Euroopa asjadest 
teavitada. EUTube on samuti huvitav projekt, kuid sellega on liitunud alla 8000 inimese ja ka 
külastajaid on Youtube’i programmidega võrreldes vähe, niisiis tuleb EUTube’i täiustada, et 
see koguks rohkem külastajaid.

Euroopal on ühine ajalugu, kuid seda õpetatakse ja mõistetakse erinevates liikmesriikides ja 
piirkondades erinevalt. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku koostada keskkoolidele üheaastane 
Euroopa õppekava 1945. aasta järgse Euroopa ajaloo kohta, kusjuures liikmesriikide 
asjatundjad paneksid selle ühiselt kokku ja see oleks kasutatav kõigis 23 ametlikus keeles. 
Õppekava peaks hõlmama ka Euroopa Liidu ajalugu ja toimimist, kaasa arvatud ELi kodanike 
õigused. See õppekava võiks olla liikmesriikides vabatahtlik ja moodustada keskkoolide 
ühiste Euroopat käsitlevate teadmiste aluse. Ühtlasi tervitab raportöör kavatsust avada 
Brüsselis Euroopa Parlamendi hoone läheduses Euroopa ajaloo muuseum. Raportöör tervitab 
Ungari professori ideed ja tema nõuande kohaselt teeb ettepaneku Euroopa Avatud Ülikooli 
asutamiseks. See ülikool peaks olema avatud ja tasuta kõigi Euroopa kodanike jaoks, 
vaatamata nende rahvusele, vanusele või kvalifikatsioonile. Euroopa Avatud Ülikooli 
terviklik õppekava hõlmaks Euroopa Liidu ajalugu, eesmärke, institutsioone, poliitikat ja 
võimalikku tulevikku. Ülikool võiks töötada olemasolevate haridusasutuste hoonetes ja teha 
koostööd komisjoniga ning see oleks üks võimalus hiljutise ühisdeklaratsiooni 
„Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel“ elluviimiseks. Samas peaks Euroopa Avatud 
Ülikool kasutama uusimat tehnoloogiat, nagu mitmesugused e-õppe ja veebiseminari vormid, 
et ulatuda võimalikult laia publikuni ja et igaüks, kes soovib, saaks selles õppes osaleda. 

Vaid vähesed Euroopa kodanikud tunnevad Euroopa parteide ühiseid eesmärke ja erinevaid 
vaateid. Kui Euroopa erakondade poliitilised erinevused on nähtavad, aitab see kodanikel 
Euroopa tuleviku kontseptsioonide seast endale lähimat leida. Seetõttu teeb raportöör 
ettepaneku, et kõik Euroopa erakonnad avaldaksid enne 2009. aasta Euroopa Parlamendi 
valimisi oma manifesti nii lühemal kui pikemal kujul, et see jõuaks erinevate 
ühiskonnakihtideni.
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