Euroopa
kodanikuaktiivsuse pass

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Tere tulemast Euroopa Liitu (EL), maailma
esimesse riigiülesesse osalusel
põhinevasse demokraatiasse!
ELi kodanikuna on Teil õigus mõjutada eeskirju, mis kehtivad rohkem kui 500 miljonile
inimesele kõigis 28 liikmesriigis. Võite nüüd
öelda, et tore küll, aga kuidas ma saan tegelikult oma hääle kuuldavaks teha? Käesolev
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (komitee) trükis vastab sellele küsimusel otse
– tegu on kodanikuaktiivsuse ja Euroopa
osalusdemokraatia stardikomplektiga.
Komitee Euroopa kodanikuaktiivsuse pass seob üksikisikud, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja
nende mõtted ELi institutsioonide ja mandriülese otsustamisega.
See pakub kiiret ülevaadet, teabelehti, taustateavet, viitu,
teejuhte ja abivahendeid
paljudeks osalemisvõimalusteks, esitades
mh lühiülevaate
Euroopa kodanikualgatusest – mõni
aasta tagasi loodud uuest ja tõenäoliselt
väga võimsast rahvusvahelisest, otsesest ja
digitaalsest inimeste mõjujõu vahendist.
Käesoleva trükise peamine mõte on aidata
ja juhendada Teid oma hääle kuuldavaks
tegemisel, püstitades esmalt mõned põhimõttelised küsimused. Kas soovite tõstatada

tõepoolest ELi puudutava küsimuse või ehk
oleks parem alustada kohalikult tasandilt?
Kui sihiks on kogu Euroopa, siis kuidas
saaksite oma mõtet kõige tõhusamalt
ja edukamalt teostada? Võib-olla piisab
sellest, kui kirjutate enda saadikule Euroopa
Parlamendis või ehk tuleks hoopis saata
petitsioon Euroopa Parlamendile?
Vahest peaksite ühinema
kodanikuühiskonna organisatsiooni või hoopis erakonnaga
ning ise kandideerima?
Väike raamatuke (mis on
kättesaadav 23 keeles) on
loodud Teile abivahendiks
ajastamise (millal peaksite
aktiivsust üles näitama?),
meeskonna (kellega peaksite
oma jõud ühendama?) ja
vahendite (millist kättesaadavat
osalemisvahendit tuleks
kasutada?) osas Euroopa
Liidu kodanikuaktiivsuse ja osalusdemokraatia elluviimisel.
Just Teie hääl! Teie Euroopa! Teie kodanikuaktiivsuse pass!
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MINU KODAKONDSUS
Isikuandmed

See Euroopa kodanikuaktiivsuse pass
kuulub
.....................................................
(Nimi)
.....................................................
(Kontaktandmed)

kes on täieõiguslik kodanik (märkida linnukesega)
❍
❍
❍
❍
❍
❍

omavalitsuses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
piirkonnas/maakonnas/provintsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (riigi nimi)
Euroopa Liidus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (muu poliitiline üksus)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (muu poliitiline üksus)

Ei tea kindlalt oma kodakondsust? Vaadake oma passi või ID-kaarti või konsulteerige oma
kodulinna teabeametnikuga. Täiendava abi saamiseks selle trükise kasutamisel võtke ühendust
aadressil citizensinitiative@eesc.europa.eu.
Ärge unustage, et tänu täieõigusliku kodaniku staatusele on Teil võimalik oma arvamuse
kuuldavaks tegemiseks kasutada teatavaid osalemis- ja muid õigusi. Trükises esitatakse
esmased juhised nende vahendite kasutamiseks. Põhitähelepanu on Euroopa Liidu tasandil,
kuid antakse viiteid ja vihjeid kodanikuaktiivsuse ülesnäitamiseks ka kohalikul, piirkondlikul ja
liikmesriigi tasandil.
Järgmistel lehekülgedel on toodud Teie õigused, võimalused ja mõju ulatus.
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LÜHIÜLEVAADE

Euroopa kodanikuaktiivsusest
1. Teie
põhiõigused
ELi kodaniku staatus pakub
nelja liiki poliitilisi õigusi ja
vabadusi:

2. Natuke
ajaloost

Kas mäletate 1993. aasta
1. novembrit? Alates sellest
päevast on kõigi liikmesriikide kodanikel uus õiguslik
– ELi territooriumil vabalt
seisund „Euroopa Liidu kodaliikuda, elada ja töötada
nik”. Sel päeval sai (majanduslikust) Euroopa Ühendu– saada väljaspool ELi kaitset sest (poliitiline) Euroopa Liit.
ELi mis tahes liikmesriigi
Siiani on see liit maailma ajadiplomaatiliselt esinduselt loos ainulaadne – ükski teine
kodanik mujal maailmas ei
– hääletada ja kandidee- saa kasutada riigiülest õigust
rida kohalikel ja ELi
osaleda aktiivselt riigiüleste
valimistel mis tahes
õigusaktide kujundamisel.
liikmesriigis
ELi kodakondsuse ametlikule
sisseviimisele eelnes liik– osaleda ELi õigusmesriikide kodanike õiguste
loomeprotsessis,
ja kohustuste järk-järguline
pöördudes näiteks
aktiveerimine, sh vaba liikupetitsiooniga Euroopa mise õigus (alates 1957) ja
Parlamendi poole ja
otsene hääleõigus Euroopa
korraldades / toetades Parlamendi valimistel (alates
Euroopa kodanikual1979).
gatust.

3. V
 eel mitte ELi
kodanik?
On vaid üks viis, kuidas saada
Euroopa Liidu kodanikuks.
Peate olema või saama (praegu) 28 liikmesriigist ühe täieõiguslikuks kodanikuks. Ehk
teisisõnu – see ei ole võimalik
olemata samas ühe liikmesriigi kodanik. See tähendab,
et ELi kodakondsus täiendab
kohalikku, piirkondlikku ja
riiklikku kodakondsust, kuid
ei asenda seda kunagi. Riikide kodakondsusseadused on
kogu ELis aga väga erinevad,
mh nii hääleõiguse (Austrias
on alampiir 16 aastat, mitte
18) kui ka topeltkodakondsuse lubamise (mõnes liikmesriigis on see seotud päritoluga) ja selle eripära osas
(Fääri saartel elavad Taani
kodanikud võivad soovi korral
valida ELi kodakondsuse).

5

Aktiveerige ELi kodakondsus kohe!
Olge kursis!
Võib-olla Te juba teate seda. Euroopa Liit on üsna keeruline õiguslik ja poliitiline süsteem. Tähtis on aga asjaolu, et Teil on õigus täpselt teada, mis toimub. Teil on võimalik küsida ja saada
teavet põhimõtteliselt kõige kohta, mis toimub ELis. Samuti on Teil seaduslik õigus pääseda
juurde kõigi ELi institutsioonide dokumentidele. Need õigused on sätestatud Euroopa Liidu
põhiõiguste hartas (artikkel 42) ja Euroopa Liidu toimimise lepingus (artikkel 15).
Europe Direct teenuse kaudu saate vastused oma küsimustele ELi
kohta, kusjuures oma emakeeles [veebileht: http://europa.eu/
europedirect/, tel: 00 800 6 7 8 9 10 11 (päevasel ajal)]. Esmase
vastuse saate kolme tööpäeva jooksul. Samuti saate kasutada
veebivestluse teenust. Teenuste hulka kuulub (teatud) ELi trükiste
tasuta kohaletoimetamine posti teel.

Lugege
käesoleva trükise
peatükis „Minu hääl
Euroopas” täpsemalt
muude võimalike
vahendite kohta.

Öelge oma arvamus!
Kuna Euroopa Liidu eeskirjadel ja õigusaktidel on suur mõju meie igapäevaelule, on tähtis
teada, et ELi avalik otsustusprotsess peab seaduse kohaselt olema avatud ja paindlik. Sellest
tulenevalt on ELi institutsioonidel kohustus pidada „avatud, läbipaistvat ja korrapärast
dialoogi”, (Lissaboni lepingu artikli 11 lõige 2) ja korraldada „asjassepuutuvate isikutega
laiapõhjalisi konsultatsioone, et tagada liidu meetmete järjekindlus ja läbipaistvus” (Lissaboni
lepingu artikli 11 lõige 3).
Sinu hääl Euroopas on aadressil http://ec.europa.eu/yourvoice asuv ühtne teabepunkt, kust
leiate käimasolevad konsultatsioonid ja arutelud poliitiliste otsuste tegemise kohta Euroopas.
Registreerumise korral saate tellida teateid e-kirja vahendusel ja Teid võidakse kutsuda
osalema ametlikel konsultatsioonidel.
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Osalege!
Euroopa Liit on nüüdisaegne esindusdemokraatia, mida üldsus mõjutab nii kaudselt
(parlamentide kaudu) kui ka otse (osalemise teel). ELi põhilised hartad, lepingud ja õigusaktid
on kooskõlas inimõiguste ülddeklaratsiooni artikliga 21, milles sätestatakse, et „igal inimesel
on õigus /---/ oma maa valitsemisest osa võtta”. Esmakordselt maailma ajaloos viiakse see
põhimõte riigiülesele tasandile.
Teisisõnu on Teil kõik õigused aktiivseks osalemiseks ELi poliitikakujunduses ja seda Teilt
ka oodatakse. Näiteks võite liituda Euroopa Parlamendis esindatud erakonnaga ja selle töös
osaleda [www.europarl.europa.eu] või saata petitsiooni Euroopa Parlamendile [petiport.europarl.europa.eu]. ELi osalusdemokraatia kõige võimsam vahend on (tänase seisuga) Euroopa
kodanikualgatus [ec.europa.eu/citizens-initiative], mis lubab Teil Euroopa Liidu tegevuskava
koostamises osaleda!
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TEEJUHT

Kohalik, piirkondlik, riiklik ja
riigiülene inimeste mõjuvõim
Tere, superkodanik!
Elu ei ole kivisse raiutud! Teie ise, koos sõprade ja kõigi meiega saate teha oma arvamuse
kuuldavaks ning muuta oma linna, piirkonna, riigi, Euroopa ja maailma (vähemalt veidi)
paremaks. Hakkame pihta!

Minu kodukoht: omavalitsustasand
Teie kodulinn on kodanikuaktiivsuse ja osalusdemokraatia vaatenurgast tõenäoliselt kõige
tähtsam koht. Ehkki Teie kodukoht võib asuda madalaimal valitsustasandil, juhitakse just seal
selliseid olulisi valdkondi nagu jäätmekäitlus, kohalik taristu,
Uurige kodukoha omavalitsuse
mõnikord ka põhiharidus ja sotsiaalhoolekande teenused.
teabeametnikult, kuidas,
Lisaks on kohalik tasand tihedalt läbi põimunud riikliku
milles ja millal saate kõige
ja Euroopa tasandi seadusandliku tasandiga ning sel on
enam mõju avaldada.
otsustav roll paljude eeskirjade ja seaduste rakendamisel.
Euroopa Liidus on umbkaudu 90 000 kohalikku demokraatiat, millest paljud vastutavad väga
suures osas üldise maksukogumise ja mitmesuguste osalusõiguste kohaldamise eest oma
kodanikele, mh kaudseid (erakonnad ja kohalikud esinduskogud) ja otseseid (algatused ja
referendumid) kanaleid pidi.

Minu piirkond: piirkonna tasand
Kohaliku omavalitsuse ja keskvalitsuse vahel on (28st liikmesriigist vähemalt 25s) üks või mitu
piirkondlikku valitsusstruktuuri. Praegu on ELis selliseid piirkondlikke demokraatiaid 1636. Mõnes
föderaalses liikmesriigis evivad provintsid märkimisväärset suveräänsust, sh oma põhiseadus,
kaugeleulatuvad seadusandlikud volitused ja piisav maksutulu, samas on teistes liikmesriikides
provintsidel / piirkondadel põhiliselt täita (mittevalitud) administratiivne roll.
Sõltuvalt Teie piirkonna / provintsi seisundist saate kasutada
suuremal või vähemal määral õigust poliitikas osaleda, sh
kaudseid (erakonnad ja kohalikud esinduskogud) ja otseseid
(algatused ja referendumid) kanaleid pidi.
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Täpsemat teavet saate
Regioonide Komiteest [cor.
europa.eu], mis on Euroopa
Liidu kohalike ja piirkondlike
esindajate kogu.

Minu riik: riigi tasand
Liikmesriigi tasand on ainus ja kõige tähtsam valitsemistasand Euroopa Liidus nii poliitilise ja
seadusandliku mõju kui ka avaliku sektori vahendite kasutamise poolest. Sel põhjusel on Teie
kodakondsus ühes (või ka mitmes) liikmesriigis määrava tähtsusega selleks, et saaksite teha
oma hääle kuuldavaks ja avaldada mõju riiklikule otsustusprotsessile.
Riiklikul tasandil poliitikas osalemise õigused on 28 liikmesriigis väga erinevad. Ehkki kõigis riikides on valimisõigus,
sh õigus osaleda üldistel valimistel ja õigus kandideerida
riiklikel valimistel, lubatakse kahes kolmandikus riikides kodanikel esitada ettepanekuid petitsioonide ja algatuste näol
ning (väiksemas arvus riikides) öelda olulistes küsimustes
oma arvamuse referendumi käigus.

Ülevaate ja üksikasjad riiklikul
tasandil osalemise võimaluste
kohta leiate veebilehel Direct
Democracy Navigator [directdemocracy-navigator.org] või
uurige täpsemalt oma riigi
parlamendi teabeteenistusest.

Minu Euroopa: riigiülene tasand
Euroopa Liit on maailma esimene riigiülene demokraatia.
ELi kodanikuna on Teil laialdased võimalused teha oma hääl
kuuldavaks kas Euroopa Parlamendi valimistel hääletades
ja/või neil kandideerides või suheldes otse (parlamendile
saadetava) petitsiooni ja (komisjonile adresseeritud)
algatuse teel. Võimalusi on veelgi!

ELi kodanikuna võite kandideerida ELi parlamenti (järgmised
valimised on 2019. aasta mais).
Täpsemalt lugege järgmiselt
leheküljelt.
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MINU HÄÄL EUROOPAS
Tere tulemast suurele lavale!

Teretulemast Euroopa poliitika suurele lavale
Euroopa valitsemisel on suurem tähtsus kui kunagi varem. ELi tasandil tehtud otsustel on
tohutu mõju meie igapäevaelule kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Üheskoos jõuame
kokkuleppele sellistes küsimustes nagu vabakaubanduslepingud teiste riikidega, kuidas
säilitada mereressursse või milliseid eeskirju tuleks vaba ja
õiglase majanduskonkurentsi tagamiseks rakendada.
Neis valdkondades on ELil aluslepingutest tulenev ainupädevus. EL saab reguleerida paljudes
teisteski poliitikavaldkondades, milles ta jagab
pädevust liikmesriikidega. Näiteks võib tuua
sotsiaalse ühtekuuluvuse, keskkonna,
tarbijakaitse, energeetika,
transpordi ja rahvatervise.
Kuna EL on nüüdisaegne
esindusdemokraatia, millel on
keerukas jagatud volituste süsteem
ja spetsialiseerunud institutsioonid,
ei ole igal ELi kodanikul alati lihtne
poliitikakujundusprotsessi õigel ajahetkel ja tõhusaimate vahendite abil kindlaks
teha, hinnata ja mõjutada.
Kõigepealt peame saama selgeks erinevad viisid, kuidas me kodanikena mitmesuguseid institutsioone ja sidusrühmi valime ja neile üleliidulises otsustusprotsessis
ülesanded anname.
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1. Iga viie aasta järel valime esiteks oma riigi
pealinnas asuva ja teiseks Euroopa Liidu parlamendi. Teil on võimalus seada end kandidaadiks ja püüda osutuda valituks.
– Liikmesriigi parlamendi valimine on otsustav ka ELi otsustusprotsessis, kuna sel
on mõju valitsuse koosseisule (ja paljudel
juhtudel ka riigipea nimetamisele). Valitsuse liikmed kuuluvad Euroopa Ülemkogusse,
ELi ühte olulisimasse institutsiooni. Kuid ka
liikmesriikide parlamentidel on ELi õigusloomeprotsessis sõnaõigus.
– Euroopa Parlamendi valimised on üheks
kõige otsesemaks ja võimsamaks üldsuse
mõjuvahendiks ELi tasandil. Seda eelkõige
tulenevalt asjaolust, et aastate jooksul on
Euroopa Parlamendi mõjuvõim ELi õigusloomeprotsessis märkimisväärselt kasvanud ja nüüdseks on ta paljus samaväärne
Euroopa Liidu Nõukoguga (kuhu kuuluvad
liikmesriikide valitsuste liikmed).
2. Samuti tuleb märkida, et riigi ja Euroopa
Parlamendi otsevalimistel on mitmesugune
kaudne mõju: näiteks on riikide valitsustel ja
Euroopa Parlamendil otsustav sõna Euroopa
Komisjoni moodustamisel. Viimane on ELi
täitevorgan, kelle ülesanne on esitada õigusakti ettepanekuid, rakendada otsuseid
ja hallata igapäevaküsimusi. Isegi ELi teiste
institutsioonide koosseis, sh kohtuvõim,

ombudsman ja nõuandev organ Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, kujuneb valimiste
käigus eurooplaste langetatud otsuste alusel.
3. Euroopa Liit ei ole täiel määral kaudne demokraatia. Liit on nüüdisaegne esindusdemokraatia, mille alus on ELi kodanike igapäevane
osalemine. Sel Euroopa Liidu lepingus sätestatud
aluspõhimõttel on tohutu mõju liidu toimimisele. Lühidalt öeldes ei ole ELi kodanikud Euroopa
poliitika suurel laval pelgalt valimiste päeval,
vaid iga päev! Seda silmas pidades on EL loonud
(ja loob jätkuvalt) mitmesuguseid osalemisvahendeid, mis seovad kodanikke, institutsioone,
poliitloomeprotsesse ja otsuseid.
4. Ehkki meil on õigus osaleda igapäevaselt
ELi asjades, ei ole enamikul meist selleks aega,
teadmisi ega vahendeid. Seetõttu on väga
oluline valida parim aeg, parimad partnerid
ja parimad vahendid oma arvamuse edastamiseks tõhusal ja säästval viisil. Võimalik et
soovite selle nimel valida püsivama rolli poliitlaval osalemiseks (näiteks valitud ametniku,
töötaja või kodanikuühiskonna esindajana)
või siis küsimusepõhisema lähenemisviisi –
mis 99 juhul 100st võib olla ainus viis Teie kui
ELi aktiivse kodaniku rolli ühendamiseks oma
muude rollidega avalikus, töö- ja eraelus.
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KUIDAS LEIDA ÕIGE

Teie mõtted, teemad, ajahetk, meeskond
ja vahendid
Niisiis on Teil suurepärane mõte.
Nüüd on esmaste küsimuste ja vastuste aeg!
Kõik on nüüd teie teha, Euroopa kodanikud! Teil võib olla vahva mõte Euroopa
muutmiseks või hoopis väike probleem piiriülese ettevõtte loomisel.
Ehk soovite käivitada suure kampaania mõne kehtiva ELi õigusakti
vastu või esitada kaebuse ELi ametniku vastu. Aktiivseks ELi kodanikuks saamise põhjuseid on sadu, kuid vajate vastuseid vaid mõnele
üksikule võtmeküsimusele, enne kui saate pihta hakata.

Teie küsimus: kas see on seotud
Euroopaga?
Euroopa Liit tegeleb paljude asjadega. Mõned arvavad, et liiga
paljude, teised jälle, et liiga vähestega. Kuid sellest olulisest vaidlusest sõltumatult on ELil küllaltki selge nimekiri (tulenevalt lepingutest
ja liikmesriikidevahelistest kokkulepetest) poliitikaküsimustest, millega ta
tegeleb kas ainu-, jagatud või toetavas pädevuses. Seega kui tulete välja mõne
teemaga, kontrollige, kas Teie mõttel/mureküsimusel on üleeuroopaline mõõde. Võib juhtuda,
et seda küsimust saab tõhusamalt lahendada kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil.

Teie hetk: milline on õige aeg aktiivsust üles näidata?
Ajastus on oma hääle õnnestunult kuuldavaks tegemisel määrav. Võite tegutseda liiga vara ja
keegi ei märka – või ehk hoopis liiga hilja ja otsused on juba langetatud (või vastuvõtmisel).
Sinna vahele jääb avar ajavahemik, mis pakub võimalusi aktiivseks tegutsemiseks. Näiteks
kui soovite käivitada üsnagi uut ideed, on sellele tähelepanu juhtimiseks ja reageeringu
äraootamiseks vaja palju kannatlikkust ja vahendeid, kuid Teil on suhteline vabadus õige
ajahetke leidmiseks oma tegevuseks. Samas, kui soovite mõjutada käimasolevaid arutelusid
teatava teema üle ELi tasandil, on vaja kontrollida, millisesse (õigusloome)etappi kogu protsess
on jõudnud. EUR-LEX on selleks otstarbeks väga kasulik avalik veebileht [eur-lex.europa.eu].
Ajahetke valimine mõjutab ka vajalike partnerite ja võimalike osalemisvahendite valikut.
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Teie meeskond: kas kavandate ühist tegutsemist?
Euroopa probleemide lahendamiseks Euroopa tasandil on enamasti vaja tugevat partnerlust
teiste kodanike ja/või kodanikuühiskonna organisatsioonidega. Põhjus on lihtne: kõigepealt
peate veenma paljusid teisi (nii ELi kodanikke, kui ka valitud organeid ja ELi institutsioone),
enne kui Teie tegevusel on mõju. Siiski võib mõnikord isegi tugev ja pühendunud üksiküritaja
asjade käiku muuta. Eelkõige kehtib see olukorras, kus olete sattunud haldusomavoli ohvriks,
kui Teie õigusi rikuti või kui suudate esile tuua laiemale üldsusele muret tegeva küsimuse.
Teisalt võib olla väga hea mõte haarata kaasa võimalikult kauged ja ka piiriülesed jõud, sest
Teie probleem/ettepanek/mõte äratab ELi institutsioonides suuremat huvi ja austust, kui
seda toetab tõeliselt euroopalik aktiivsete kodanike rühm. Euroopa kodanikualgatuse puhul
on näiteks nõue, et Teie korraldusmeeskonnas oleks vähemalt seitse ELi kodanikku vähemalt
seitsmest liikmesriigist.

Teie vahend: milline osalemisviis?
Parima võimaliku osalusvahendi valimine teema tõstatamisel on edu pant. Enamik vahendeid
on mõeldud mitmele inimesele (või isegi kodanikuühiskonna organisatsioonile) koos kasutamiseks, aga neid saab kasutada ka üksikisik. Näiteks võib tuua kaebuse esitamise ombudsmanile, piiriülese probleemi käsitlemise veebipõhise probleemide lahendamise võrgustiku
SOLVIT abil või petitsiooni Euroopa Parlamendile. Teised osalemisvahendid nõuavad juba eos
ühistegutsemist, näiteks Euroopa kodanikualgatus. Asjad teeb lihtsamaks see, et enamikku
ELi tasandi osalemisprojekte saab hallata veebis. Niisiis saate oma arvamuse teatavaks teha
postmarke ostmata, kuid siiski võib Teil mingil hetkel tekkida vajadus reisida – võib-olla
Brüsselisse, et kohtuda mõne institutsiooni esindajaga, või piiritagusesse külla, kus on Teid
toetavad partnerid.
Nende küsimustega arvestamiseks ja vastuste hoolikaks valimiseks võib kuluda väärtuslikku
aega. Kuid kuna Teie soov on muuta Euroopa Liitu – riigiülest poliitilist kogukonda, kuhu
kuulub üle 500 miljoni inimese –, peitub edu võti ettevalmistavate etappide kvaliteedis.
Seega: olge hoolas ja näidake üles aktiivsust!
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EUROOPA TEEMAD

Põllumajandusest teadusuuringuteni
Euroopa teemad on tähtsad, sealhulgas
kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil
ELi õigusaktide võimalik mõju riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi poliitikale
põhjustab tulist poleemikat. Uuringud pakuvad valitud meetodist tulenevalt
väga mitmesuguseid tulemusi, rõhutades siiski, et teatud valdkondades, nagu
keskkonnakaitse ja finantseeskirjad, on ELi tasandi otsustel tugev mõju ka
kõigile teistele valitsemistasanditele. Teisisõnu on ELis toimuv elulise tähtsusega
igale ELi kodanikule, ja kõigil tasandeil. Selleks et oma häält kuuldavaks teha, tuleb
kõigepealt selgeks teha, kes erinevate Euroopa küsimuste üle otsustavad.
Euroopa Liidu toimimise lepingu (I jaotise) alusel on ELil kolm eri pädevust:
ainupädevus (EL langetab otsuse iseseisvalt), jagatud pädevus (EL langetab
otsuse koos liikmesriikidega) ja toetav pädevus (EL abistab liikmesriike).
Sellest võimupädevusest tingituna kujundatakse konkreetset poliitikat
rakendusaktide, määruste, direktiivide, õigusaktide või lihtsalt institutsiooniliste otsuste abil, mil ei ole vormilist mõju seadusandlusele. Lisaks langetavad
otsuseid parlament, kohus ja kontrollikoda, nõuandvad organid, näiteks Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomitee, ja teised ning nende ajend, mõju ja tagajärjed,
sealhulgas ka teistele valitsustasanditele, on erinevad. Järgmised Euroopat
puudutavad küsimused on tähtsad, kuigi neid ei ole alati hõlbus tuvastada.

ELi ainupädevusse kuuluvad küsimused
––tolliliit
––siseturu toimimiseks vajalike konkurentsieeskirjade kehtestamine
––nende liikmesriikide rahapoliitika, mille rahaühik on euro
––mere bioloogiliste ressursside kaitse ühise kalanduspoliitika raames
––ühine kaubanduspoliitika
––rahvusvahelise lepingu sõlmimine, kui selle sõlmimise näeb ette liidu seadusandlik akt
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ELi jagatud pädevusse kuuluvad küsimused
––siseturg
––aluslepingus määratletud sotsiaalpoliitika valdkonnad
––majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus
––põllumajandus ja kalandus, välja arvatud mere bioloogiliste ressursside kaitse
––keskkond
––tarbijakaitse
––transport
––üleeuroopalised võrgud
––energeetika
––vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
––ühised ohutusprobleemid rahvatervise küsimustes seoses aluslepingus määratletud
aspektidega
––teadusuuringud, tehnoloogia areng ja kosmos

Küsimused, milles ELil on toetav
ja koordineeriv roll
––majanduspoliitika
––tööhõivepoliitika
––sotsiaalpoliitika
––inimeste tervise kaitse ja parandamine
––tööstus
––kultuur
––turism
––haridus, kutseõpe, noorsugu ja sport
––kodanikukaitse
––halduskoostöö
Võttes aluseks selle loetelu (ja selle aluse ELi lepingutes), saate kohandada oma tegevuse vastavalt
asjakohasele pädevustasandile (ainu-, jagatud, toetav pädevus) ja kaaluda täiendavaid meetmeid
riiklikul (või muul) tasandil, kui tegu on jagatud või täiendava pädevusega. Ettepanekuid meetmeteks sellest ulatuslikust loetelust välja jäänud Euroopa küsimustes võib ees oodata probleem, et ELi
institutsioon, kellele soovite oma mõtted edastada, ei pea neid vastuvõetavaks.
Ülevaate asjakohastest küsimustest, sh viited lepingutele, võite leida aadressil
[http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences].
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OSALEMISVAHENDID

Kaebus, nõustamine, konsultatsioon,
algatus ja muud
Riigiülese osalemise vahendid:
liialt valikuvõimalusi?
Sellest ajast peale, kui Euroopa Liidust sai midagi enamat kui
vaid järjekordne valitsustevaheline organ, kus riikide valitsuste
esindajad tulevad kokku, et suletud uste taga otsuseid vastu
võtta, on esitatud osalusvahendite ettepanekuid, kasutusele
võetud praktilisi mehhanisme ja läbi vaadatud olemasolevaid
vahendeid, et muuta ELi kodanikuaktiivsus ja osalusdemokraatia riigiülesel tasandil millekski enamaks kui vaid toredaks
mõtteks – pigem igapäevaseks tavaks.
Niisiis, kui Te hakkate ELi kodanikuna aktiivseks ja viite oma
idee/mureküsimuse/ettepaneku riigiülesele tasandile, hinnake kõigepealt hoolega osalemiseks
väljapakutud töövahendeid. Praegu on kõige olulisemad neist järgmised.

Kaebus:
kui Te ei ole rahul mõne ELiga seotud meetmega, võite esitada ametliku kaebuse Euroopa
Ombudsmanile, kes pakub Teile selleks veebipõhist vormi 24 ametlikus asutamislepingu
keeles. Pange tähele, et see võimalus ei ole
avatud mitte üksnes ELi kodanikele, vaid kõigile Euroopa Liidu residentidele, sh ELis registreeritud ettevõtetele, ühingutele ja muudele
organitele.
www.ombudsman.europa.eu

Nõustamine probleemi
korral:
kui Teil esineb ELi kodaniku või ettevõtjana
mõnes teises liikmesriigis takistusi, sest mõni
riigiasutus ei täida ELi õigusest tulenevaid kohustusi, siis võite kasutada Euroopa Komisjoni
pakutavat probleemide lahendamise mehhanismi SOLVIT. See 24 keeles pakutav veebipõhine
teenus tegeleb piiriüleste probleemidega, mis
tekivad ELi õiguse ebaõigest kohaldamisest ELi
liikmesriikide riigiasutuste poolt.
http://ec.europa.eu/solvit
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Tarbijate võim:

Suhtlus:

kui Teil on probleem seoses oma tarbijaõigustega või soovite saada kahjuhüvitist,
pöörduge Euroopa tarbijakeskuste võrgustiku
poole, mis tegeleb vigaste toodete või puudulike teenuste küsimustega 30 riigis (ELi
28 riiki ning lisaks Norra ja Island).

lisaks ametlikele kanalitele kasutavad kõik ELi
institutsioonid, asutused ja agentuurid sotsiaalmeediat, et teavitada huvitatud ELi kodanikke ning nendega konsulteerida, arutada
ja suhelda. Ülevaate kasutatavatest kanalitest
leiate järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/consumers

http://ec.europa.eu/yourvoice/
discussions

Haridus ja töö:
kui otsite Euroopast tööd või haridusvõimalusi,
kasutage kõigis ametlikes keeltes pakutavat
teenust EURES, Euroopa tööalase liikuvuse
portaali, mis pakub vahendeid nii tööotsijatele
kui ka tööandjatele (2015. aasta kevadel oli seal
väljas 161 000 vaba töökohta ja 142 000 CVd).
http://ec.europa.eu/eures

Konsultatsioonid:
uut poliitikameedet või poliitikamuudatust
kavandades käivitab Euroopa Komisjon sageli
arutusel olevas küsimuses avaliku konsultatsiooni. See on Teile suurepärane võimalus lasta oma
häälel kõlada ametliku protsessi varases etapis.
Te saate registreeruda, et Teid teavitataks Teile
huvi pakkuva konsultatsiooni käivitamisest.

Kaudne tegevus:
on mitmeid ELi institutsioone, mis on mõeldud selleks, et aidata Teil kui kodanikul oma
hääl ELi tasandil kuuldavaks teha. Need
institutsioonid on Euroopa Parlament (ja
Teie parlamendiliige), Euroopa Majandus- ja
Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee.
Ülevaate neist leiate järgmiselt aadressilt:
http://ec.europa.eu/yourvoice/usefullinks
Lisaks on kaudne avalik tegevus võimalik ka
ELi küsimustega tegelevate kodanikuühiskonna organisatsioonide või erakondade
kaudu kohalikul, piirkondlikul ja riigi tasandil.

http://ec.europa.eu/yourvoice
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Petitsioon:

Kodanikualgatus:

see on üks Euroopa kodanike põhiõigus: iga
kodanik võib üksi või koos teistega kasutada
ükskõik millal oma Euroopa Parlamendile
petitsiooni esitamise õigust, mis on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis
227. Pange tähele, et see õigus on kõigil ELi
residentidel, samuti ühingutel ja ettevõtetel,
mille peakontor on ELis.

Euroopa kodanikualgatus võimaldab ühel
miljonil kodanikul vähemalt neljandikust ELi
liikmesriikidest kutsuda Euroopa Komisjoni
üles tegema õigusaktide ettepanekuid ELi
pädevusse kuuluvates küsimustes. Kodanikualgatuse korraldajatel – kodanike komitee,
kuhu kuulub vähemalt seitse ELi kodanikku,
kes on vähemalt seitsme eri liikmesriigi residendid – on vajaliku toetuse kogumiseks
aega üks aasta.

Petitsioon võib sisaldada isiklikku taotlust,
kaebust või tähelepanekut seoses ELi õiguse kohaldamisega või üleskutset Euroopa
Parlamendile võtta konkreetses küsimuses
seisukoht.
www.petiport.europarl.europa.eu

Allkirjad tuleb kinnitada iga liikmesriigi pädevate asutuste poolt ning neid võib koguda
veebis. Edukate algatuste korraldajad osalevad arutelul Euroopa Parlamendis. Komisjonil
on kolm kuud aega algatuse analüüsimiseks
ja otsustamiseks, mida sellega teha.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Oma tegevuse jaoks töövahendit valides hinnake ka seda, millist liiki tegevust on Teil kavas
ellu viia: kas soovite lisada midagi uut ELi tegevuskavasse? Või tahate, vastupidi, midagi
peatada? Või kavatsete vahest olemasolevat parandada? Või miks mitte kasutada mõnda neist
vahenditest survevahendina, mis täiendab teisi meetmeid, milles Te osalete? Nagu näete, on ELi
kodanikuaktiivsuse ülesnäitamiseks palju viise ja järgmises peatükis saate rohkem teavet neist
kõige uuema ja toredama, nimelt Euroopa kodanikualgatuse kohta.
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ÜLEVAADE EUROOPA
KODANIKUALGATUSEST

Kuidas Euroopa kodanikualgatust kasutada
Euroopa kodanikualgatus:
esimene samm riigiülese otsedemokraatia suunas
Euroopa kodanikualgatust on nimetatud „riigiülese demokraatia suurimaks uuenduseks”
pärast Euroopa Parlamendi otsevalimiste kasutuselevõttu enam kui 35 aastat tagasi. Alates
2012. aastast on Euroopa Liidu kodanikel sama õigus kui Euroopa Parlamendi enamusel
ja liikmesriikidel: suunata terve Euroopa poliitilist tegevuskava.

Põhiteave Euroopa kodanikualgatuse kohta
––Selleks, et Euroopa Komisjon Euroopa kodanikualgatuse arutusele võtaks, peab ühe
aasta jooksul pärast algatuse registreerimist
sellele oma toetusallkirja andma vähemalt
miljon ELi kodanikku vähemalt seitsmes
liikmesriigis 28st. Igaühes neist seitsmest
liikmesriigist tuleb anda vähemalt kindlaksmääratud minimaalne arv allkirju.
––Euroopa kodanikualgatuse võib käivitada
igas valdkonnas, kus Euroopa Komisjon on
pädev esitama õigusakti ettepanekuid, näiteks keskkond, põllumajandus, transport,
rahvatervis ja rahvusvaheline kaubandus.
––
Kodanikualgatuse käivitamiseks peavad
kodanikud moodustama kodanike komitee,
kuhu kuulub vähemalt seitse ELi kodanikku, kes on vähemalt seitsme eri liikmesriigi
residendid. Kodanike komitee liikmed peavad olema ELi kodanikud.

––Algatust võivad toetada kõik ELi kodanikud, kes on Euroopa Parlamendi valimisteks kehtestatud valimisõiguslikus
vanuses (18 aastat, välja arvatud Austria,
kus valimisõiguslik vanus on 16 aastat). Algatusele oma toetuse avaldamiseks peavad
kodanikud paberkandjal või elektrooniliselt
täitma konkreetse toetusavalduse vormi,
mille nad saavad korraldajatelt.
––Kolme kuu jooksul pärast eduka kodanikualgatuse esitamist kohtub Euroopa Komisjon korraldajatega, korraldajad saavad oma
algatust tutvustada avalikul arutelul Euroopa Parlamendis ning komisjon annab neile
ametliku vastuse. Kui komisjon otsustab
esitada seadusandliku ettepaneku, algab
tavapärane seadusandlik menetlus.
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Kuigi ametlik õigus algatada üleeuroopalisi õigusakte jääb
endiselt vaid Euroopa Komisjonile, kujutab Euroopa kodanikualgatus endast õigusloome-eelset vahendit tegevuskava
suunamiseks. Huvitaval kombel on kodanikualgatus ka värav
osaluspoliitika tulevikku: see on otsesem, riigiülesem ja
digitaalsem kui miski muu.
Seepärast ei ole kodanikualgatus pelgalt veel üks petitsiooniõiguse väljendus, vaid pigem kodanike õigus pakkuda
välja teemasid, mis pannakse järgmisena ELi institutsioonide
tegevuskavasse. Alates 2012. aastast on Euroopa Komisjonile
esitatud üle 50 kodanikualgatuse, millest 20 komisjon ei registreerinud, sest komisjoni sõnul ei täitnud nad kõiki ametlikke
nõudeid. Viie tagasilükatud kodanikualgatuse osas on see otsus edasi kaevatud Euroopa Kohtusse.
Euroopa kodanikualgatus toetub õigusraamistikule, mis hõlmab ELi aluslepinguid, ELi teisest
õigust ja liikmesriikide õigusakte. Samal ajal kui mitmeid liikmesriikide õigusakte veebipõhise
toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamise ning toetusavalduste kontrollimise kohta võib
leida ametlikust registrist, on kõige olulisemad ELi õigusaktid järgmised.
––Asutamine: Lissaboni leping, II jaotise „Sätted demokraatia põhimõtete kohta” artikli 11 lõige 4, „Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonid;
Euroopa Liidu põhiõiguste harta”, Euroopa Liidu Teataja C 83
––Reguleerimine: määrus (EL) nr 211/2011 Euroopa kodanikualgatuse kohta
––Rakendamine:
„Toetusavaldus”, institutsioonidevaheline dokument 2010/0074 (COD)
„Veebipõhised kogumissüsteemid”, määrus (EL) nr 1179/2011
„Lihtsustamine I”, määrus (EL) nr 887/2013
Oluline märkus: ELi õiguse kohaselt korraldatakse Euroopa kodanikualgatuse toimimise esimene ametlik läbivaatamine kolm aastat pärast algse menetluse kasutuselevõttu, st 2015./2016.
aastal. See läbivaatamine, mis võib tuua käimasolevasse protsessi muudatusi ja reforme, on
dokumenteeritud ametlikus registris [ec.europa.eu/citizens-initiative] ja teistes asjaomastes
teabekanalites [vt ka käesoleva väljaande viimane peatükk].
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Euroopa kodanikualgatus:
palju võimalusi tegutsemiseks
Euroopa kodanikualgatust on mõnikord võrreldud Šveitsi noaga – see on hästi
disainitud ja oludega kohanduv mitmeotstarbeline töövahend. Kuna kodanikualgatust võib kasutada üle 400 miljoni ELi kodaniku 28 liikmesriigis (ja kogu
maailmas, kui ELi kodanik elab väljaspool ELi), on raske prognoosida selle
pikaajalist mõju valitsemisele ja demokraatiale Euroopas.
Teame aga seda, kuidas esimesed 50 kodanikualgatust on kasutanud ja kujundanud algseid
Euroopa kodanikualgatuse eeskirju ning neid teatud määral küsimuse alla seadnud [vt ka
järgmised peatükid]. Samuti teame seda, et kodanikualgatuse protsessis tunnistatakse
vähemalt kolme võimalikku kodanikuaktiivsuse väljundit: korraldajad, toetajad ja jälgijad.
Korraldajana olete Te protsessi sügavuti
kaasatud, sest Te vastutate kõigi põhisammude eest, mis kodanikualgatuse
määruses on sätestatud. Samuti olete Te
algatuse vastutav esindaja ELi institutsioonide, oma toetajate ja kogu Euroopa
ees. Seepärast on Teil vaja palju hoolikat
kaalumist, kannatlikkust, pühendumist
ning aktiivset teabevahetust ja avalike
suhete alast tööd.

Euroopa kodanikualgatuse toetajana palutakse
Teil ühena miljonist inimesest vähemalt seitsmest
liikmesriigist toetada ühte konkreetset Euroopa
eesmärki. Teie põhiülesanne on kodanikualgatusele alla kirjutada, mis tähendab, et Te täidate
paberil või elektrooniliselt vastava toetusavalduse.
Palun kontrollige, et Te allkirjastate tunnustatud ja
ametlikult registreeritud algatuse.

Lõpetuseks võite Te jälgijana tunda huvi, milline on asjaomane kodanikualgatus, soovida seda
mõista ning vahest suudate pakkuda huvitavaid mõtteid ja tähelepanekuid korraldajatele,
meediale, teadlastele ja ELile.
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Aktiivse korraldaja, toetaja või jälgijana tuleb enne algatuse alustamist,
allkirjastamist või kommenteerimist mõelda veel mitme aspekti peale.
Põhiküsimus on: mida tahetakse konkreetse kodanikualgatusega saavutada? Milline on Teie eesmärk?
Kas Te tahate pakkuda Euroopale midagi uut? Või soovite
kaotada ELi teatud poliitikameetme? Paljud asjad ei ole aga
lihtsalt mustad või valged, head või halvad: neid võib olla vaja
lihtsalt parandada. Seega võite olla ka lihtsalt huvitatud ELi teatud
õigusakti mõne osa muutmisest. Te võite soovida kasutada Euroopa
kodanikualgatust ka lihtsalt survevahendina, millega toetada juba
käimasolevat õigusloome protsessi. Või näete Te oma
tulevast Euroopa kodanikualgatuse kampaaniat kui
laiapõhjalise riigiülese võrgustiku või liidu loomise
katalüsaatorit? Tõenäoliselt olete Te lihtsalt huvitatud oma teema või organisatsiooni ulatuslikust
tutvustamisest üldsusele, kasutades kodanikualgatust reklaamivahendina? Valik on Teie!
Euroopa kodanikualgatus pakub palju võimalusi tegutsemiseks –
Te võite seda kasutada:
––kiirendina, et panna ELi tegema midagi uut. Sel juhul peate olema väga
kannatlik, sest sellise kodanikualgatuse lõpuleviimiseks kulub palju aega.
Kõigepealt peate leidma asjakohase ja toimiva õigusliku aluse ning Teil tuleb
pidada oma ettepaneku üle peetavat avalikku arutelu põhiliseks tasuks oma
jõupingutuste eest;
––pidurina, et panna EL millegi tegemist lõpetama. Sel juhul on ajastamine kõige
olulisem, sest Te peate leidma õige hetke oma mureküsimuse tõstatamiseks, et
saavutada maksimaalne mõju ja toetus, mis tähendab, et Teil tuleb allkirjad kiiresti
kokku koguda;
––ventiilina, et muuta ELi kehtivad õigusaktid paremaks. Kuna Te soovite mõnda
konkreetset õigusakti muutes lahendada teatud probleemi, tuleb Teil panustada
lihtsusele. Ventiilina toimivad kodanikualgatused on sageli liiga keerulised ja neid
on raske tutvustada, seepärast tehke kõik endast sõltuv, et jääda põhisisu juurde;
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––survevahendina, kasutades Euroopa kodanikualgatuse protsessi
täiendava elemendina oma püüetes mõjutada Euroopa poliitikaloomet. Enne sellise kodanikualgatuse käivitamist hinnake enda
algatusest sõltumatut mõju ja poliitilist võimu ning analüüsige,
millised on võimalikud lisaeelised. Andke oma kavatsustest
selgelt teada oma toetajatele ning olge teadlik kodanikualgatuse
tagasivõtmise võimalusest ja selle õigeaegsest kasutusest;
– katalüsaatorina, et luua üle Euroopa laiapõhjalisi liite ja
võrgustikke. See võimalus on eriti asjakohane, kui Te
peate oma algatust üheks elemendiks pikemaajalisest
strateegiast, et tuua inimesed üle Euroopa kokku
ja/või teha ettevalmistusi Euroopa Parlamendi
valimiskampaaniaks;
– reklaamivahendina, et muuta ennast ja/või oma
rühmitust üldsuse silmis tuntumaks. Sel juhul peate
Te kõigepealt leidma oma kodanikualgatuse jaoks
sobiva ja lihtsalt tutvustatava sisulise teema. Te
peate ka olema oma eesmärkide osas võimalikult
siiras, et mitte potentsiaalseid toetajaid petta.
Lõppmärkus: Euroopa kodanikualgatus pakub palju võimalusi, kuid
lõppkokkuvõttes sõltub konkreetse kodanikualgatuse võimaluste ja
piirangute hindamisel kõik Teie enda arusaamadest ja võimetest. Saades
teadlikuks kõnealuse uue riigiülese osalusprotsessi mitmeotstarbelistest
võimalustest, saate kujundada välja realistlikud ootused ja seega ka realistliku käsitluse oma strateegiale ja tegevusele.
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Euroopa kodanikualgatus:
kümneetapiline tegevuskava
Kas kaalute Euroopa kodanikualgatuse käivitamist? Selle elluviimine võtab Teil
vähemalt paar aastat aega, tõenäoliselt rohkemgi (ja üsna palju ressursse). Aga
kui olete arukas ja ettevaatlik, pakub kogu protsess Teile uusi ideid ja õpetab palju
uut – ning (loodetavasti) aitab Teil Euroopas muutusi ellu viia. Järgnevalt loetleme
kümme põhietappi, mida Euroopa kodanikualgatuse protsessis oodata on.

1. etapp. Idee
Teil on idee, projekt või probleem, mida saab väljendada Euroopa poliitikaloomes. Vaadake
kõigepealt, kas on teisi, vahest lihtsamaid ja kättesaadavamaid vahendeid, millega kõnealuses
küsimuses oma hääl kuuldavaks teha. Kui Teie valik langeb Euroopa kodanikualgatuse kasuks,
siis asuge 2. etapi juurde.

2. etapp. Teadmised
Euroopa kodanikualgatuse protsessiga kaasnevad paljud õiguslikud ja poliitilised tegurid.
Uurige välja kogu teave protsessi võimaluste ja piirangute kohta seoses oma tulevase algatuse
edendamisega. Püüdke hinnata, kas see on pingutust väärt. Kui Teie arvates on, siis asuge
3. etapi juurde.

3. etapp. Eesmärgid
See on veel üks oluline kontrollpunkt enne esimeste ametlike sammude astumist.
Mida Te soovite oma algatusega saavutada ja mis tulemusi Te võite realistlikult oodata?
Määrake kindlaks oma algatuse eesmärk, ulatus ja konkreetne ülesanne. Püüdke see hoida
kõigi jaoks võimalikult lihtsana.

4. etapp. Kujundamine
Teie algse ettepaneku sõnastus ja selgitus peab olema mõistetav paljudes eri keeltes ja veelgi
rohkemates poliitilistes kultuurides üle kogu Euroopa. Nagu paljud teisedki korraldajad, soovite
ehk ka Teie kasutada allkirjade veebipõhist kogumist: nüüd on aeg see süsteem paika panna
ja kasutada selleks kogu saadaolevat tuge.
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5. etapp. Registreerimine
See on paljude korraldajate jaoks ülisuur takistus. Te peate võtma võimalikult kiiresti ühendust
komisjoni talitustega, et olla kindel oma ettepaneku nõuetekohases sõnastuses. Seda on hea
tahtmise korral võimalik teha! Seejärel on aeg oma kodanikualgatus ametlikult veebis esitada
ja oodata, kuni komisjon kontrollib kahe kuu jooksul algatuse vastuvõetavust. Teie seadke seni
töökorda oma veebipõhine kogumissüsteem, et õigel ajal valmis olla.

6. etapp. Allkirjade kogumine
Teie parim ja ka raskeim aeg on just nüüd, mil Te peate vähem kui ühe aasta jooksul veenma
enam kui ühte miljonit inimest vähemalt seitsmest eri liikmesriigist. See töö tuleb aegsasti ette
valmistada, luues toetavate partnerite üleeuroopalise võrgustiku.

7. etapp. Dialoog
Ilma suhtluse ja teabevahetuseta Te toetajaid ei leia, dialoog kõikvõimalike sõprade ja isegi
skeptikutega on algatuse kestva edu jaoks äärmiselt oluline. Niisiis, täiendage allkirjade
kogumist teavitustööga (sotsiaal)meedias ja avalikel üritustel.

8. etapp. Tõkked
Enne kui saate oma algatuse koos kõigi nõutud tõenditega viimaks komisjonile esitada, tuleb
Teil täita palju nõudeid ja ületada suurel hulgal takistusi. Selleks on algatusel vaja tugevat ja
hästi ettevalmistatud juhtkonda. Rumalad vead tekitavad suuri lisakulusid, viivitusi ja stressi.

9. etapp. Teabevahetus
Kodanikualgatuse esitamisega algab veel üks oluline etapp: teabevahetus ametlikul ELi
teemal, mis viib Teid poliitilise tähelepanu keskpunkti. Pärast seda, kui Teie algatus on edukaks
tunnistatud, avanevad Teile uued uksed: ametlikel kõnelustel komisjoniga ja avalikul arutelul
Euroopa Parlamendis. See on Teie suur võimalus veenda veelgi rohkem inimesi – ja võimalik,
et just neid õigeid inimesi!

10. etapp. Kokkuvõte
Selle etapiga jõuab lõpule väsitav, kuid loodetavasti tänuväärne töö. Ärge unustage tagatoatööd,
dokumenteerimist ja hindamist, et tehtud järeldustest õppida ja neid teistegagi jagada. Kuna
alates 2012. aastast on esitatud üle 50 kodanikualgatuse, on neist juba nüüd paljutki õppida.
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Euroopa kodanikualgatus:
kuidas muutusi ellu viia

Carpe Diem:
peatage TTIP

Kaitske loomi:
peatage loomkatsed

Jälgides ELi ning USA ja Kanada vahel 2014.
aasta suvel vabakaubanduslepingu üle peetud
läbirääkimisi, esitasid kogu Euroopas tegutsevad
ühiskondlikud liikumised ELile kaks ettepanekut:
peatada läbirääkimised Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) üle ning
mitte ratifitseerida laiaulatuslikku majandus- ja
kaubanduslepingut (CETA). Euroopa kodanikualgatuse korraldajad ütlesid, et selle peamine
põhjus on „investori ja riigi vaheliste vaidluste
lahendamine”, mis „ohustab demokraatiat ja
õigusriigi põhimõtet”. Kuigi Euroopa Komisjon
lükkas kõnealuse kodanikualgatuse tagasi ja
korraldajad viisid selle seejärel Euroopa Kohtusse, kasutas kampaania ära avaliku arutelu üha
kasvavat hoogu ning käivitas nn isekorraldatud
kodanikualgatuse, mis peegeldas ametliku
kodanikualgatuse nõudeid ja kogus aastaga üle
1,5 miljoni toetusavalduse, kusjuures enamik
toetusest tuli esimestest ELi liikmesriikidest –
Saksamaalt, Prantsusmaalt ja Beneluxi riikidest.

Loomakaitse küsimused koguvad tavaliselt märkimisväärset avalikku toetust. USAs kutsutakse
peamist loomakaitse organisatsiooni Humane
Society sageli kõige edukamaks algatuste esitajaks. ELis kogus sarnane liikumine toetust
2012.-2013. aastal, kui esitati üle 1 173 130 kinnitatud toetusavaldust ettepanekule kehtestada
uus ELi õigusakt, mis põhimõtteliselt keelustaks
meditsiiniuuringutes loomkatsete tegemise. See
kodanikualgatus esitati Euroopa Komisjonile
2015. aasta märtsis.

stop-ttip.org
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www.stopvivisection.eu

Elupooldajate liikumine:
üks meist

Erastamise vastu:
õigus veele

„Embrüo on inimolend, ta on eostatud, kuid
veel sündimata imik. Ei ole vastuvõetav teda
tappa tüvirakkude saamiseks.” Selle peamise
argumendiga ja ettepanekuga kehtestada uus
piirav ELi õigusakt tüvirakkudega seotud teadusuuringute kohta õnnestus algatuse „One of Us”
korraldajatel kasutada Euroopa kodanikualgatuse protsessi jõulise kampaaniavahendina. Erinevalt teistest kodanikualgatuste korraldajatest
kogusid nad märkimisväärse arvu toetusavaldusi
paberil ning neil õnnestus lõpuks saada suurem
toetus kui ükski teine algatus seni on saanud.
Nende ettepanek leidis aga Euroopa Komisjonilt
väga vähest vastukaja, mis pahandas korraldajaid, kes esitasid Euroopa Kohtusse kaebuse
komisjoni tegevusetuse pärast.

See oli üks esimene registreeritud Euroopa
kodanikualgatus ning see jõudis (peaaegu)
kõige lõppu välja. Peamiselt Euroopa ametiühingute käivitatud kodanikualgatus „Right2Water”
lähtus rahvusvahelisest õigusest vabale
juurdepääsule joogiveele ja kvaliteetsetele
kanalisatsiooniteenustele ning sidus selle ELi
aruteluga selle üle, kas lubada erainvestoritel osta ja müüa veevarusid Euroopa Liidus.
Kodanikualgatuse edenedes pälvis arutelu
suurt üldsuse tähelepanu ning algatus kogus
paari päevaga ligi miljon allkirja, pannes uue
veebipõhise allkirjade kogumise süsteemi
tõsiselt proovile. Jõudes lõpuks Euroopa kodanikualgatuse eeskirjade kohaselt Euroopa
Komisjoni, väljendas komisjon algatusele küll
tunnustust, kuid otsustas uut õigusakti mitte
koostada.

www.oneofus.eu

www.right2water.eu
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on üks vanimaid ELi institutsioone, mis loodi Rooma
lepinguga 1957. aastal. Komiteesse kuulub 353 ametisse nimetatud liiget kõigist ELi liikmesriikidest, kes esindavad tööandjaid, töötajaid ja kolmandat, eri elualade rühma, kuhu kuuluvad
näiteks põllumajandustootjad, tarbijarühmad ja kutseorganisatsioonid.
Nõuandva koguna keskendub komitee sotsiaalsetele ja demokraatlikele teemadele ning
komitee rolli tugevdati hiljuti, misläbi temast sai peamine sild Euroopa kodanikuühiskonna
ja Euroopa institutsioonide vahel. Teisisõnu on komitee nüüd oluline kodanikuaktiivsuse
ja osalusdemokraatia tugistruktuur.
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See roll väljendub peamiselt komitee 353 liikme ettenägevas töös, mida tehakse kogu
Euroopas sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna ja koolidega. Avaldades arvamusi uute
ELi õigusaktide kohta, mis puudutavad osalusdemokraatiat (peamiselt Lissaboni lepingu
artikkel 11), võttis komitee ennetava seisukoha ja otsustas muuta Euroopa kodanikualgatuse
võimalikult kättesaadavaks ja kasutajasõbralikuks.
Komitee avaldas juba varakult 23 keeles Euroopa kodanikualgatuse kasutusjuhendi, millele
järgneb käesolev väljaanne, pakkudes kodanikele üle Euroopa lähtepunkti ja suuniseid, et nad
saaksid tõhusalt ja järjepidevalt oma hääle kuuldavaks teha.

Komitee saab Teid toetada veel mitmel järgmisel viisil.
Euroopa kodanikualgatuse päev
Euroopa inimeste mõjujõu näitamise kevad! Koos kogu Euroopa peamiste kodanikuühiskonna
organisatsioonidega korraldab komitee igal aastal aprillis aktiivsete kodanike ja sidusrühmade kogunemise, vaadates läbi ja uuendades Euroopa kodanikualgatusega kehtestatud osalusprotsessi.
www.eesc.europa.eu/eciday2015

Tõlkes kaduma läinud
See on kõigile Euroopa poliitikaloomes tegutsejatele nii, olemasolevatele institutsioonidele kui ka
aktiivsetele kodanikele, suur ülesanne: edastada oma mõtteid kõigile ELi kodanikele – nende oma
keeles. Euroopa kodanikualgatuse osas pakub komitee nüüd registreeritud kodanikualgatustele uut
ja ainulaadset teenust, tõlkides nende ametlikud registreerimistekstid tasuta teistesse ELi keeltesse.
citizensinitiative@eesc.europa.eu

Rohkem teavet
Koos Euroopa kodanikualgatuse valitsusvälise tugikeskusega (vt järgmine peatükk) on komitee
loonud ainulaadse veebipõhise teabeallika Euroopa kodanikualgatuse põhiteabe ja praktiliste
kogemuste kohta. Selles allikas loetletakse üles kõik olemasolevad materjalid (uuringud,
õiguslikud hinnangud, artiklid ja väljaanded) ning selgitatakse, kust neid leida.
http://xteam.eesc.europa.eu/sites/eci-db
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TUGIKESKUS

Kodanikuühiskond ja kodanike meedia

Toetust võib leida mitmelt poolt –
peate seda lihtsalt kasutama
Aktiivse ELi kodanikuna ei ole Te kunagi üksi. Teiesuguseid on veel üle 400 miljoni. Samuti pole
Te üksi, kui Teil on vaja saada valitsuse või kodanikuühiskonna toetust oma hääle kuuldavaks
tegemiseks. Paljude saadaolevate ressursside seast soovitame Teile järgmisi riigiülese toetuse,
suuniste ja meedia võimalusi üle kogu Euroopa.

Euroopa kodanikualgatus
– Euroopa kodanikualgatuse tugikeskus on ühisalgatus, mida veavad Euroopa Kodanike
Teenistus, Democracy International ja Initiative and Referendum Institute Europe. Tugikeskus
levitab uudiskirja, pakub individuaalset nõustamist, teeb uuringuid ja analüüse ning annab
juurdepääsu Euroopa kodanikualgatuse teadmuskeskusele.
ecas.org/services/eci-support-centre/
elisa.bruno@ecas.org
– ECI Campaign on organisatsioon, mille ainuke ülesanne on tagada Euroopa kodanikualgatuse
edukas kasutuselevõtmine ja elluviimine ning mis pakub teabeallikaid ja kampaaniatoetust.
www.citizens-initiative.eu/about/the-eci-campaign
berg@citizens-initiative.eu
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Osalusdemokraatia
– Wuppertali ülikooli kodanikuaktiivsuse ja osalusdemokraatia teaduskeskus kogub ja analüüsib
andmeid tänapäevase otsedemokraatia menetluste ja tavade kohta. Keskus annab nõu, pakub
koolitusi ja õpet ning haldab veebipõhiseid ressursse, nagu Direct Democracy Navigator.
www.direct-democracy-navigator.org
editor@direct-democracy-navigator.org
– Üha rohkem valitsusasutusi üle kogu Euroopa investeerib kodanikuaktiivsuse ja osalusdemokraatia tugistruktuuride loomisse, andes juhiseid, kuidas oma hääl kuuldavaks teha. Loodud
on uus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võrgustik,
www.beteiligungsportal-bw.de/network-participation
Fabian.Reidinger@stm.bwl.de

Kodanikud ja ajakirjandus
– Euractiv seostab Euroopa kodanikuaktiivsuse professionaalse veebiajakirjandusega ning
pakub kolmes keeles (inglise, prantsuse ja saksa) lugusid, arvamusi, analüüse ja taustateavet
Euroopa poliitikas toimuva kohta.
www.euractiv.com
fondateur@euractiv.com
– „Inimesed. Osalus. Jõud” on Šveitsi ringhäälinguettevõtte rahvusvahelise veebiportaali
Swissinfo.ch otsedemokraatiat käsitleva meediaplatvormi moto. Portaal edastab uudiseid,
arvamuslugusid ja taustateavet kodanikuaktiivsuse ja osalusdemokraatia kohta üle maailma,
seda kümnes keeles: inglise, prantsuse, saksa, hispaania, araabia, vene, hiina, portugali,
itaalia ja jaapani keeles.
www.swissinfo.ch/directdemocracy
amr.huber@swissinfo.ch
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Passi idee autor on Bruno Kaufmann, demokraatiavaldkonna ajakirjanik, politoloog ja Faluni
valimiskomisjoni esimees Rootsis. See omavalitsus avaldas 2013. aastal Euroopas esimesena
kohaliku tasandi demokraatiapassi.
http://www.falun.se/demokrati
http://people2power.info
http://iri-europe.org
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