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– nõukogu järelduste eelnõu

Delegatsioonidele esitatakse lisas informatsiooni töörühma viimasel koosolekul (15. aprillil 2008) 

kokkulepitud nõukogu järelduste eelnõu eespool nimetatud teema kohta.

COREPERil palutakse soovitada nõukogul ühe oma eelseisva istungi A-punktina heaks kiita lisas 

esitatud järelduste eelnõu.

_________________
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LISA

Eelnõu

Nõukogu järeldused

komisjoni teatise

„Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” kohta

Nõukogu:

1) tervitab komisjoni 3. oktoobri 2007. aasta teatist „Partnerlus Euroopa asjadest teavitamisel” 

(KOM(2007) 569 lõplik) ning võtab teadmiseks institutsioonidevahelise kokkuleppe 

ettepanekut sisaldava komisjoni töödokumendi (KOM(2007) 568 lõplik);

2) tuletab meelde oma 14. juuni 2004. aasta, 10. detsembri 2002. aasta ja 10. detsembri 2001. 

aasta järeldusi seda teemat käsitlenud komisjoni varasemate teatiste kohta (KOM(2004) 196 

lõplik, KOM(2002) 350 lõplik ja KOM(2001) 354 lõplik).

Nõukogu põhimõtteliselt:

3) leiab, et Euroopa-teemalise teavitustegevuse aluseks peaks olema vajadus tõsta veelgi 

kodanike teadlikkust liidu tegevusest, rõhutades eriti liidu tegevuse lisaväärtust ning selle 

ühiseid eesmärke ja saavutusi. Euroopa Liidu institutsioonide ja organite läbipaistvus ja 

avatus aitavad oluliselt kindlustada liidu demokraatlikku legitiimsust ning samuti on see 

üldsuse osalemise eeltingimus;

4) soovib saavutada suuremat koostööd teavitustegevusega seotud jõupingutuste tegemisel, 

tuginedes põhimõttele, et ELi institutsioonid ja organid peaksid püüdma saavutada sünergiat 

liikmesriikide keskvõimu, piirkondlike ja kohaliku tasandi ametiasutuste ning 

kodanikuühiskonna esindajate tehtud algatustega;
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5) on nõus komisjoni ettepanekuga, et ELi asjadest teavitamine peaks toimuma kodanikele 

võimalikult lähedasel tasandil (kohaliku tasandi lähenemisviis) ning et teavitamise viisi ja sisu 

tuleks kohandada vastavalt konkreetsetele olukordadele ja sihtrühmadele;

6) on nõus komisjoni väljendatud eesmärgiga tugevdada pragmaatilist partnerlusel põhinevat 

lähenemisviisi, millega kaasneb tegevuse paindlik koordineerimine asjaomaste osalejatega, 

rõhutades samas, et osalemine peab olema vabatahtlik;

7) kinnitab, et sidus ja integreeritud teavitusstrateegia peab arvestama ja nõuetekohaselt 

kajastama iga ELi poliitilise otsustusprotsessi osalise vastutust, pädevust ja ülesandeid;

8) tunnistab, et liikmesriigid ning ELi institutsioonid ja organid võivad jätkata erinevaid 

teavitustegevusi, kuid teavitamine on tõhusam, kui tegevust koordineeritakse;

9) tunnistab, et Euroopa tegevusest ja saavutustest paremini teavitamisele kaasaaitamisel on 

tähtis roll koolidel, ning toetab potentsiaali liikmesriikide vahel teabe ja parimate tavade 

vahetamiseks, tehes vajaduse korral koostööd ELi institutsioonidega, austades samas täielikult 

liikmesriikide otsustamisõigust haridusküsimustes;

10) leiab, et lisaks järjekindlale teavitustegevusele annavad sellised sündmused nagu Euroopa 

Parlamendi otsevalimised hea võimaluse tugevdada suhtlemist kodanikega ELi teemadel ning 

teavitada kodanikke poliitilisest mõttevahetusest ning julgustada neid selles osalema.

ELi institutsioonide ja organite teavitustegevuse osas nõukogu:

11) kutsub institutsioone ja organeid koondama kõik vajalikud vahendid, pöörates eelkõige 

tähelepanu audiovisuaalsete teabekanalite, Interneti ja avalike foorumite paremale 

kasutamisele. Asjakohasel tasandil sõlmitud halduskokkulepped saaksid hõlbustada ühenduse 

institutsioonide ja organite teabeteenistuste vahelist koostööd, et suurendada nende tegevuse 

mõju ja sidusust ning pidades silmas ratsionaliseerimist;
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12) kutsub ELi institutsioone ja organeid üles austama oma teavitustegevuses mitmekeelsuse 

põhimõtet ja kultuurilise mitmekesisuse edendamist, ja seda mitte üksnes kohalikul tasandil, 

vaid ka kesktasandil läbiviidavas teavitustegevuses;

13) kutsub institutsioone üles tegema vajaduse korral koostööd institutsioonidevahelise 

iseloomuga teabe sisu toimetamisel ning teavitustegevuse korraldamisel.

Komisjoni kasutada olevate teabe- ja sidevahendite osas nõukogu:

14) tervitab komisjoni kavatsust kaasajastada ja paremini olukorrale kohandada oma teabe- ja 

sidevahendeid ning avaliku arvamuse analüüsimise vahendeid;

15) teeb ülesandeks nõukogu informatsiooni töörühmale, kelle töösse tuleks vajaduse korral 

kaasata ka pädevate siseriiklike teenistuste esindajad, vaadata läbi nõukogus heakskiidetud 

valdkondades, nagu näiteks Interneti (veebileht „Europa”) ja audiovisuaalvaldkonnas 

(„Europe by Satellite”), komisjoni poolt välja kuulutatud konkreetsete strateegiate 

rakendamine ja töötada välja järelmeetmed;

16) palub komisjonil ja teistel ELi institutsioonidel säilitada loodava Euroopa avaliku ruumi ja 

praegu hallatavate teabevõrgustike institutsioonidevaheline iseloom;

17) julgustab komisjoni rakendama kõiki kasulikke meetmeid, mille eesmärk on hõlbustada 

ajakirjandusel ELi tegevusest ülevaate andmist, austades samas täielikult ajakirjanduse 

iseseisvust ja pluralismi.
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Konkreetsete poliitikavaldkondade rakendamisel komisjoni eri talituste läbiviidava teavitustegevuse 

(nn valdkondlik teavitustegevus) osas nõukogu:

18) võtab teadmiseks, et selline tegevus on oluline osa Euroopa asjadest teavitamisest, mida 

rahastatakse ühenduse eelarvest;

19) julgustab komisjoni soodustama tegevust, mille eesmärk on tutvustada ja esile tõsta ühenduse 

saavutusi, eelkõige asjaomases valdkonnas seadusandja poolt vastuvõetud õigusaktiga seotud 

teavitamispoliitika raames. Selles osas hindab nõukogu kõiki komisjoni jõupingutusi sidususe 

ja tõhususe ning asjaomaste osalejate vahelise koostöö tagamiseks;

20) kutsub komisjoni üles andma liikmesriikidele nõukogu informatsiooni töörühma ja 

liikmesriikides asuvate komisjoni esinduste kaudu täielikku teavet kavandatavast 

valdkondlikust teavitustegevusest, eelkõige siis, kui sellise tegevuse tulemusel viiakse 

liikmesriikides läbi teabekampaaniaid. Samuti tuleb liikmesriike aegsasti teavitada 

kodanikuühiskonnale suunatud komisjoni algatusest, millega võib kaasneda kaasrahastamine 

selles valdkonnas.

Teavitustegevuse prioriteetsete teemade osas nõukogu:

21) tunnistab, et on kasulik valida välja teavitamisalased prioriteedid vastavalt liidu poliitilisele 

tegevuskavale ja kodanike ootusi silmas pidades, austades samas ELi ja liikmesriikide 

pädevusi;

22) teeb ülesandeks informatsiooni töörühmale, kelle töös osalevad vajaduse korral ka teised 

institutsioonid ja organid, pidada korrapäraseid arutelusid esmatähtsate teavitamist vajavate 

teemade üle ja nendes kokku leppida, eesmärgiga kujundada välja seisukoht ja innustada 

asjaomaseid institutsioone ja organeid ning kaasatud liikmesriikide ametiasutusi tegutsema, 

tuginedes alati vabatahtlikkuse põhimõttele;
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23) leiab, et soovitava sünergia tekkimise hõlbustamiseks peaks komisjon enne, kui ta asub välja 

töötama oma iga-aastase poliitikastrateegia teavitamisalaseid prioriteete käsitlevat peatükki, 

konsulteerima nõukogu informatsiooni töörühma kaudu liikmesriikidega.

Kolmandates riikides tehtava liidu teavitustegevuse osas nõukogu:

24) palub komisjonil kolmandaid riike puudutavas teavitusstrateegias pöörata piisavalt 

tähelepanu liidu poliitikavaldkondadele tervikuna ning liidu institutsioonide ja organite 

ülesannetele konkreetsetes valdkondades;

25) kutsub komisjoni üles ühiselt kaaluma muid viise sidususe parandamiseks ELi asjadest 

üldsuse teavitamisel.

Partnerluse tugevdamise osas nõukogu:

26) võtab teadmiseks potentsiaalse lisaväärtuse, mis tuleneb liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni 

vahelistest vabatahtlikest juhtimispartnerluse kokkulepetest ja vajaduse korral strateegilistest 

partnerluskokkulepetest, mille eesmärk on soodustada suhtluses kodanikega sünergia 

tekkimist;

27) volitab eesistujariiki uurima võimalusi, kuidas parandada Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 

Euroopa Komisjoni vahelist koostööd käesolevate järeldustega hõlmatud valdkondades, 

tuginedes informatsiooni töörühmas kokkulepitud suunistele;

28) peab tähtsaks ülesandeid, mis on täita institutsioonidevahelisel teaberühmal kui organil, mis 

saab anda poliitilise tasandi suuniseid seoses ELi asjadest teavitamisega, austades samas kõigi 

asjaosaliste pädevust ja iseseisvust.
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Tulevikuarengute osas nõukogu:

29) palub nõukogu informatsiooni töörühmal koos komisjoni, Euroopa Parlamendi ja 

nõuandekomiteedega jätkata Euroopa asjadest teavitamises osalejate vahel vabatahtlikkuse 

alusel tehtava koostöö korraldamise reaalsete võimaluste analüüsimist;

30) teeb informatsiooni töörühmale ülesandeks vaadata praegune Euroopa asjadest teavitamise 

strateegia vajaduse korral läbi.

________________________


