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Märkus. Käesoleva aruande sisu eest vastutavad vaid koostajad  

ning see ei kajasta ELi institutsioonide ega Euroopa tuleviku konverentsi seisukohti. 

Analüüsi on koostanud Kantar Public. 
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Euroopa tuleviku konverentsi näol lõid Euroopa 

Parlament, nõukogu ja Euroopa Komisjon ELi kõigi 27 

liikmesriigi kodanikele võimaluse osaleda väljakutsete 

ja prioriteetide teemalises arutelus, et rajada koos 

tulevikukindel Euroopa. Konverentsiprotsessi osana 

käivitati 19. aprillil 2021 mitmekeelne digiplatvorm 

(edaspidi „digiplatvorm“ või „platvorm“) 

futureu.europa.eu, mis jääb avatuks kogu konverentsi 

tööaja jooksul. 

Platvorm on konverentsi üks olulisemaid komponente, 

kuna see annab igale ELi kodanikule võimaluse 

osaleda arutelus ükskõik millises ELi 24 ametlikus 

keeles. Kodanikud saavad esitada oma ideid, toetada 

teiste omi ning neid kommenteerida. Samuti on see 

koht, kus igaüks saab jagada teavet konverentsi 

ürituste kohta ja anda teada nende tulemustest. 

Platvormi kõik postitused kogutakse seejärel kokku, 

neid analüüsitakse ja esitatakse sisendina Euroopa 

kodanike paneelarutelude ja konverentsi täiskogu töö 

tarbeks. 

Praeguseks on avaldatud kolm vahearuannet, mis 

hõlmavad platvormil kuni 3. novembrini 2021 ilmunud 

postitusi. 

Käesoleva aruande eesmärk on käsitleda lisaks 

postitusi, mis on tehtud kuni 20. veebruarini 2022. 

Üksikasjalikum teave platvormil liikmesriigiti tehtud 

postituste kohta on saadaval lisaaruandes, mis 

tehakse platvormil samaaegselt kättesaadavaks. 

Sissejuhatus 

https://futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels
https://futureu.europa.eu/pages/plenary
https://futureu.europa.eu/pages/reporting
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Käesolevat aruannet lugedes on samuti oluline 

meeles pidada, et platvormipostitused esindavad 

nende postituste tegijate ja mitte kõigi Euroopa 

kodanike seisukohti. Käesolevas aruandes esitatud 

tähelepanekuid ei saa mingil juhul tõlgendada 

Euroopa tuleviku konverentsi protsessi raames 

peetavate arutelude prognoositava tulemusena. Neid 

arutatakse ja hinnatakse täiendavalt konverentsi 

täiskogul, võttes arvesse ka Euroopa kodanike 

paneelarutelude tööd. 

Analüütilised tulemused esitatakse aruandes 

alljärgnevate platvormil ette antud teemavaldkondade 

kaupa. 

‒ Kliimamuutused ja keskkond 

‒ Tervis 

‒ Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 

töökohad 

‒ EL maailmas 

‒ Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja 

turvalisus 

‒ Digiüleminek 

‒ Euroopa demokraatia 

‒ Ränne 

‒ Haridus, kultuur, noored ja sport 

Platvormi jaotises „Muud ideed“ esitatud ideed on 

paigutatud ühte eespool nimetatud üheksast 

teemavaldkonnast või mitut valdkonda hõlmavate 

küsimuste puhul mitmesse teemavaldkonda. 

Iga teemavaldkonna kohta antakse ülevaade ideede 

ning ürituste ja ürituste aruannete temaatilistest 

rühmadest, mida toetab tekstianalüüsi süsteem, mis 

teeb kindlaks sarnase idee korduvad esinemised mis 

tahes keeles. Need kindlaksmääratud teemad ja 

alateemad on esitatud esinemissageduse järjekorras, 

mida analüütik on hinnanud tekstianalüüsi süsteemi 

abil. Iga teemavaldkonna alguses olevas tekstikastis 

on mõned näited selles valdkonnas korraldatud 

üritustest, keskendudes pärast viimast aruannet 

lisatud uutele üritustele. Iga teemavaldkonna puhul 

näitab mõttekaart sisuanalüüsi visuaalselt teemade ja 

alateemade kaupa. 

 

Meetodi tutvustus 

Aruandes keskendutakse peamiselt 
platvormipostituste kvalitatiivsele analüüsile. 
Selle aluseks on postitajate esitatud ideed, ürituste 
aruanded ja kommentaarid, eesmärgiga anda 
laialdane ülevaade platvormi sisust. Iga 
teemavaldkonna kohta on uurimismeeskond 
teinud käsitsi tekstianalüüsi ning väljapakutud 
ideed ja lõpetatud üritused koos ürituste 
aruannetega klasterdustarkvara abil rühmitanud. 
Seejärel on koostatud ühiste teemade ja võimalike 
alateemade kokkuvõte. Teemadesse ja 
alateemadesse rühmitamine toimub etteantud 
teemavaldkondade kaupa. Seepärast võivad mitut 
teemavaldkonda hõlmavad ideed või postitajate 
poolt mitme teemavaldkonna alla või jaotisesse 
„Muud ideed“ sisestatud ideed leida käesolevas 
aruandes käsitlemist mitu korda asjaomaste 
teemavaldkondade all. Sellise lähenemise 
põhjuseks oli soov anda igast konverentsi 
teemavaldkonnast tervikpilt.  

Väikese arvu postitajate tõstatatud küsimused 
leiavad käesolevas analüüsis samuti kajastamist, 
juhul kui need esindavad teiste postitustega 
võrreldes uudset vaatenurka. Eesmärk on anda 
üldine ülevaade praegu platvormil esitatud ideede 
ulatusest ja mitmekesisusest, mitte keskenduda 
kvantitatiivsetele elementidele. Siiski on teemad, 
alateemad või ideed, mida sageli korratakse või 
mis on saanud palju toetushääli või kommentaare, 
tekstis ära märgitud, et kajastada platvormi 
arutelude praegust seisu, sealhulgas suurt huvi 
mõne küsimuse vastu või nende üle peetavaid 
arutelusid. Need elemendid on ka käesolevas 
aruandes käsitletavate teemade järjestuse 
aluseks.  

Postituste ülevaates ning I lisas 
teemavaldkondade kaupa esitatud, praeguseks 
kõige enam toetust leidnud ja kommenteeritud 
ideede loetelus kasutatakse ka kvantitatiivseid 
elemente (ideede, kommentaaride, toetushäälte ja 
ürituste arv). 

Juhime ka tähelepanu sellele, et käesolevas 
aruandes esitatud analüüsis peetakse mõiste 
„postitused“ all silmas postitatud ideid, 
kommentaare ja ürituste aruandeid. 

Üksikasjalikum meetodivalik on esitatud II lisas. 
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Käesolevas aruandes võetakse kokku Euroopa 

tuleviku konverentsi mitmekeelse digiplatvormi 

tegevus alates selle käivitamisest kuni 20. veebruarini 

2022. 

Vaadeldud perioodil registreeriti platvormil 43 734 

postitust (16 274 ideed, 21 264 kommentaari ja 6196 

üritust), hõlmates kõiki kümmet teemavaldkonda. 

Kuigi viimasel perioodil on tehtud märkimisväärselt 

palju uusi postitusi, ühtivad neist enamus 

olemasolevate teemadega ja alateemadega, mistõttu 

on mõnedes teemavaldkondades veidi muudetud 

teemade järjestust vastavalt nende üldisele 

esinemissagedusele. 

Mõnel juhul on kindlaks määratud uued teemad. 

Näiteks leidub teemavaldkonna „Haridus, kultuur, 

noored ja sport“ all uusi teemasid, kuna viimase 

perioodi jooksul on uued postitused lisandunud varem 

registreeritud alateemadele ja need on kasvanud 

eraldiseisvateks teemadeks. Uued teemad 

puudutavad tööalast ebakindlust ja noorte töötust, 

loometöötajaid ja haritlasi, juurdepääsu kolmanda 

taseme haridusele ja kultuurile ning kaasavust 

spordis. Sarnased protsessid toimusid 

teemavaldkonnas „Tervis“, kus vähiravi ja 

tervishoiutöötajate alateemad kasvasid 

eraldiseisvateks teemadeks. 

Kommenteeritud 
kokkuvõte  
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Kliimamuutused 
ja keskkond 

Postitajad on mures kliimamuutuste ja nende mõju 

pärast ning paljude muude keskkonnaprobleemide 

pärast. Kõige sagedasemad teemad käsitlevad 

heitkoguseid ja taastuvenergiat. Üldiselt soovivad 

postitajad kiirendada rohepööret, oodates ELilt ja 

valitsustelt koheseid ja konkreetseid meetmeid ning 

esitades mitmeid ettepanekuid, nagu 

keskkonnahoidlikuma energiatootmise ja transpordi 

edendamine, tarbimisharjumuste muutmine, kestlikum 

põllumajandus ning elurikkuse edendamine ja 

saastamise peatamine. Postitustes rõhutatakse, et ELi 

tasandil tuleb tagada haridus ja teabevahetus ning 

teha algatusi nende küsimustega tegelemiseks. 

Mõned postitajad on tõstatanud kliimapoliitika 

kontekstis sotsiaalse õigluse küsimuse. Ideed saab 

rühmitada temaatiliselt alljärgnevalt. 

‒ Sagedase üleskutsena oodatakse valitsustelt ja 

ELilt, et tugevama Euroopa keskkonnapoliitika 

kaudu võetaks viivitamata meetmeid 

kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Postitajad 

esitavad mitmeid ettepanekuid heitkoguste 

vähendamiseks ning arutavad parimaid tavasid ja 

viise, kuidas kiirendada rohepööret ja rohelise 

kokkuleppe rakendamist kohalikul ja piirkondlikul 

tasandil. 

‒ Energia teema raames pooldavad postitajad 

kindlalt taastuvenergia kasutamise suurendamist 

ning energiaallikate mitmekesisuse suurendamist 

teadusuuringute ja alternatiivsete energiaallikate 

alaste uuenduste kaudu, seda nii 

kodumajapidamiste kui ka väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEd) puhul. Ent mõned 

postitajad on juhtinud tähelepanu nendele 

mureküsimustele, mis on seotud uute lahenduste 

aktsepteerimisega elanikkonna poolt, ning 

lahkarvamusi tekitab arutelu tuumaenergia üle. 

‒ Osalejad soovivad meetmeid alternatiivsete ja 

keskkonnasõbralike transpordivahendite 

arendamise ja kasutamise soodustamiseks, 

esitades mitmesuguseid soovitusi ühistranspordi 

kasutamise soodustamiseks, ning kutsuvad üles 

tegema rohkem teadusuuringuid alternatiivsete 

transpordilahenduste vallas ja neisse 

lahendustesse rohkem investeerima. 

‒ Tarbimise teema raames soovivad postitajad 

tõhusamaid meetmeid jäätmete ja toidujäätmetega 

tegelemise ning ringlussevõttu ja ringmajanduse 

edendamise valdkonnas, võttes sihikule nii tootjad 

kui ka tarbijad. Lisaks nõutakse meetmeid 

kestlikuma tarbimise edendamiseks eri 

valdkondades, alates turismist ja moetööstusest 

kuni elektroonikaseadmeteni. Samuti väljendavad 

postitajad muret keskkonnasurve pärast, mis on 

seotud digiüleminekuga, näiteks krüptorahade 

arendamisega. 

‒ Elurikkuse ja loomade heaolu edendamine, nõudes 

taasmetsastamist, metsade hävitamise peatamist, 

ohustatud liikide kaitset ja teadusasutuste 

tegevuse tõhustamist elurikkuse valdkonnas. 

‒ Põllumajanduse teema populaarne alateema on 

üleskutse lõpetada pestitsiidide kasutamine ja 

üldiselt võtta kasutusele keskkonnahoidlikumad 

põllumajandustavad. Muude 

keskkonnameetmetena nimetatakse järgmist: 

edendada kohalikku põllumajandust, elurikkust, 

taimetoitlust ja veganlust ning õiglaseid hindu 

põllumajandustootjatele. 

‒ Vahendid ja meetmed saastamise kui keskkonda 

koormava tegevuse vastu võitlemiseks. Pakutakse 

välja lahendused, et võidelda veereostuse vastu, 

plasti saastava kasutamise vastu, mis hõlmab 

üleskutset keelustada ühekordselt kasutatav plast, 

ja valgusreostuse vastu. 

‒ Keskkonnavaenulike toetuste (nagu fossiilkütuste 

või kahjulike kalandustoetuste) peatamine ning 

mitmesugused ettepanekud maksumeetmete 

kohta, et soodustada käitumisharjumuste 

muutumist ja edendada näiteks kestlikkusmaksu 

abil kestlikku tarbimist. 

‒ Postitajad soovivad suuremaid jõupingutusi 

käitumise ja hoiakute muutmiseks teadlikkuse 

suurendamise, hariduse ja teabevahetuse 

tõhustamise kaudu. 

‒ Eraldi teema on pühendatud eluasemetele ja 

ehitusele, hõlmates kestlike eluasemete, 

keskkonnahoidlike ehitusmaterjalidega ja 

algatusega „Uus Euroopa Bauhaus“ seotud ideid. 
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‒ Teemavaldkonna „Digiüleminek“ all on postitajad 

arutanud digitaliseerimise ja kliimamuutuste 

vastastikkust mõju. 

 

Tervis 

See teemavaldkond hõlmab arvukaid teemasid. Kõige 

levinum ning paljuski COVID-19 kogemusest ja selle 

mõjust tulenev on postitajate üleskutse tagada kogu 

ELis võrdne juurdepääs kvaliteetsetele 

tervishoiuteenustele koos ideedega, mis käsitlevad 

tihedamat koostööd liikmesriikide vahel, suuremat 

ühtlustamist ja integreerimist, näiteks kogu ELi 

hõlmavate kvaliteedistandardite kaudu. Postitajad 

kutsuvad üles meditsiini valdkonnas rohkem 

teadusuuringuid tegema ja investeeringuid 

suurendama ning pakuvad välja erinevaid ideid 

üldiseks rahvatervishoiu parandamiseks. Põhilised 

teemad on alljärgnevad. 

‒ Meetmed, millega tagatakse kõigile juurdepääs 

taskukohastele ja kvaliteetsetele 

tervishoiuteenustele. Eraldi mainitakse 

juurdepääsu tagamist vaimse tervisega seotud 

teenustele. Ettepanekud hõlmavad muu hulgas 

Euroopa ravikindlustussüsteemi, et tagada 

tervishoiuteenuste taskukohasus. 

‒ Tihedam koostöö ja integratsioon, tugevam ELi 

tervishoiusüsteem või ELi veelgi suurem pädevus 

rahvatervishoiu küsimustes. 

‒ Integreeritud strateegiad selliste kogu ELi jaoks 

ühiste tervisealaste väljakutsetega toime 

tulemiseks nagu vähktõbi, vaimne tervis, 

enesetappude ennetamine, harvikhaigused jne. 

‒ Vahendid ja meetmed terviseteadlikkuse, tervislike 

eluviiside ja tervisliku toitumise edendamiseks, 

sealhulgas seoses vaimse tervisega ja 

mitmesuguste vahenditega ebatervislike toodete, 

näiteks tubaka tarbimise takistamiseks. Osalejad 

kutsuvad ELi üles investeerima rohkem tervisega 

seotud ennetavatesse meetmetesse. 

‒ ELi peab koordineerima innovatsiooni ja 

tervisealastesse teadusuuringutesse tehtavaid 

investeeringuid, pidades eelkõige silmas ELi 

rahvastiku vananemist. 

‒ Teema „Meditsiinilised lähenemisviisid“ raames 

arutati muu hulgas palliatiivset ravi ja terminaalset 

hooldust, loodusravi integreerimist ja 

holistilisemaid lähenemisviise meditsiini vallas. 

‒ Viimastel aastakümnetel aset leidnud suurenenud 

digitaliseerimisega seotud võimalused ja 

terviseohud, kusjuures võimaluste hulgas 

arutatakse Euroopa e-tervise süsteemide 

integreerimist ja ohtude hulgas digisõltuvuse ohte. 

‒ COVID-19 mõju hindamine, sealhulgas selliste 

lahenduste hindamine nagu digitaalne 

koroonatõend, vajadus hinnata ümber 

tervishoiutöötajatega seotud küsimused ning 

saadud õppetunnid, millega arvestada tulevasteks 

pandeemiateks valmistumisel ja nende vastu 

võitlemisel. 

‒ Vähem käsitletud teemad on seotud seksuaal- ja 

reproduktiivtervise meetmetega, nagu 

menstruatsiooniga seotud rahapuuduse vastu 

võitlemine, seksuaalharidus ja õigus teha aborti, 

samuti vähiraviga, eelkõige seoses ennetamise, 

varajase diagnoosimise ja ressursside 

koondamisega kogu ELis. 

Tugevam majandus, 
sotsiaalne õiglus ja 
töökohad 

Selle teemavaldkonna all käsitletakse tihti seda, kui 

oluline on, et Euroopa muutuks kaasavamaks ja 

sotsiaalselt õiglasemaks, eriti COVID-19 pandeemia 

kontekstis. Selle teemavaldkonna raames tehtud 

postitused hõlmavad ka erinevaid ettepanekuid ELi 

majanduskasvu hoogustamiseks, nagu 

teadusuuringud ja innovatsioon, Euroopa ühtse turu 

edasine tugevdamine ning mitmesugused meetmed 

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate ning 

strateegiliste tööstusharude toetamiseks. Lisaks 

leiavad postitajad, et ELi eduka toimimise ja edasise 

majanduskasvu jaoks on määrava tähtsusega eri 

inimrühmade, eelkõige kõige ebasoodsamas 
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olukorras olevate inimrühmade heaolu. Selle 

teemavaldkonna olulisimad teemad on alljärgnevad. 

‒ Ettepanekud luua kaasavam ja sotsiaalselt 

õiglasem Euroopa kooskõlas Euroopa 

sotsiaalõiguste sambaga, sealhulgas näiteks 

sotsiaalkaitsemeetmete võtmine, soolise palgalõhe 

kaotamine, vaesuse vähendamise meetmed, 

sooline võrdõiguslikkus ning puuetega inimeste 

õiguste, LGBTIQ-inimeste õigust ja esindatuse 

tagamine. Erinevate konkreetsete ideede hulgas 

arutavad postitajad ELi ühtset lähenemisviisi 

sotsiaalkindlustusele, sooliste kvootide 

kehtestamist juhtorganite tasandil ja sotsiaalse 

võrdõiguslikkuse mõõtmise indeksit. 

‒ Majanduse taastamine, sealhulgas mure 

valitsemissektori kasvava võla pärast ELis, 

arutelud Euroopa Keskpanga rolli üle, üleskutsed 

vaadata läbi stabiilsuse ja kasvu pakt ning 

laiendada taaste- ja vastupidavusrahastut, samuti 

erinevad soovitused toetada kohalikku tootmist ja 

tarbimist, et hoogustada siseturgu ja ELi 

majandust. 

‒ Töökohtade arvu suurendamine, investeerides 

innovatsiooni, haridusse, digitaliseerimisse, 

teadus- ja arendustegevusse, aga ka rohelise 

majanduse loomise kaudu. Erilist tähelepanu 

pööratakse väikeste ja keskmise suurusega 

ettevõtjate toetamisele, kuna neid peetakse 

innovatsiooni liikumapanevaks jõuks. 

‒ Postitajad leiavad, et sotsiaalse õigluse 

saavutamiseks on olulised 

sotsiaalkindlustusmeetmed. Kõige sagedamini 

tõstatatud idee on tingimusteta põhisissetulek. 

Samuti käsitletakse kooskõlastatud 

pensionipoliitika ja pensionide vajadust kõigis ELi 

liikmesriikides ning muid meetmeid vaesuse 

vähendamiseks ELis. Kutsutakse üles võtma 

üldisemalt arvesse demograafilisi muutusi ELis. 

Esitatud on ka üleskutseid ELi ühise digitaalse 

sotsiaalkindlustuskaardi kasutuselevõtu ja 

liikuvuses osalevatele eurooplastele ülekantavate 

sotsiaalõiguste tagamise kohta, mida on käsitletud 

ka mujal. 

‒ Erinevad maksustamise vormid õiglases ja 

kaasavas majanduses: näiteks ettevõtjate vahelist 

ausat konkurentsi tagavad maksumeetmed, 

keskkonnamaksud ja üleeuroopaliiduline 

miinimummaks nn maksuparadiiside vastu 

võitlemiseks. 

‒ Postitajad käsitlevad ka Euroopale ühtsema 

tuleviku tagamist ühtse maksupoliitika ja Euroopa 

maksureformi abil, sealhulgas rohkem ELi 

omavahendeid või liikmesriikidest sõltumatut 

eelarvet, ning ettepanekuid ühtse turu edasiseks 

tugevdamiseks. 

‒ Soovitused töötingimuste parandamiseks, näiteks 

paindlik töökorraldus ja õigus mitte olla 

kättesaadav, ning erimeetmed tööjõu liikuvuse 

edasiseks hõlbustamiseks ELis. Eelkõige on 

arutlusel noorte töötus, esitatud on mitmeid 

ettepanekuid seoses noorte toetamisega tööturule 

sisenemisel. 

‒ Mõned ideed seavad kahtluse alla, kas praeguse 

majandusmudeliga saab tagada kaasava ja õiglase 

Euroopa heaolu, kaaludes näiteks SKPst 

kaugemale minevat majandusmudelit. 

EL maailmas 

Selle teemavaldkonna raames on 

tõstatatud mitmeid välispoliitikaga 

seotud teemasid. Üldiselt on kõige sagedasemad 

teemad need, mis kutsuvad üles tagama ELi 

tugevamat kohalolu maailma poliitilisel areenil 

kooskõlas ELi põhiväärtustega. Platvormil postitajad 

tõstatavad strateegilise autonoomia küsimuse ja 

leiavad sageli, et EL peaks olema söakam nii pehme 

kui ka tugeva jõu kasutamisel, kuigi mõned postitajad 

on väljendanud selles suhtes kahtlusi. Põhilised 

teemad on alljärgnevad: 

‒ Postitused, milles arutletakse ELi välispoliitika 

üldiste eesmärkide üle, kutsudes üles tagama 

sellist ELi ühist välispoliitikat, mis kaitseks 

inimõigusi ja demokraatlikke väärtusi kogu 

maailmas. 

‒ Erinevate vahendite ja mehhanismide 

väljatöötamine, et parandada ELi kuvandit ja 

tagada, et ELi võetakse ülemaailmsel poliitilisel 

areenil tõsiselt, hõlmates arvestatavaid arutelusid 

ühise kaitsepoliitika üle, mis peab võimaldama 
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sekkumist, kuid samuti heidutama ja kujutama 

endast geopoliitilist mõjujõudu teiste 

ülemaailmsete jõudude suhtes. 

‒ ELi armee ja sellega seotud tsentraliseeritud 

kaitse- või sõjaliste institutsioonide loomine. 

‒ Ühehäälsuse nõude ümbermõtestamine 

välispoliitiliste otsuste tegemisel ja Euroopa 

Parlamendile suuremate volituste andmine. 

‒ Meetmed, mille eesmärk on muuta EL 

nähtavamaks, ning ideed ELi diplomaatilise 

esindatuse kohta, näiteks ühe kohaga ÜRO 

Julgeolekunõukogus. 

‒ Pehme jõu kasutamine mitmepoolsuse 

propageerijana, tugevdades 

kaubanduspoliitikat. 

‒ Edasine laienemine, eelkõige Lääne-Balkani 

riikidesse. 

‒ ELi strateegilise autonoomia tugevdamine ja 

senisest enam ELi algsele ühisturu rollile 

keskendumine. 

‒ Hiina suhtes jõulisema hoiaku võtmine, võttes 

eelkõige vastu Euroopa Liidu 

välisinvesteeringute strateegia. 

 

Väärtused ja 
õigused, õigusriik, 
julgeolek ja turvalisus 

Postitajad arendavad edasi ideid võrdõiguslikkuse ning 

erinevate õiguste ja vabaduste kohta ning arutlevad 

Euroopa väärtuste kui ELi poliitikakujundamise 

juhtpõhimõtte üle. Kuna võrdõiguslikkust peetakse ELi 

põhiväärtuseks, toetatakse tugevalt suuremaid jõupingutusi 

kaasava ühiskonna loomiseks, kusjuures postitajad 

nõuavad eelkõige suuremat soolist võrdõiguslikkust, 

LGBTIQ-inimeste õiguste tunnustamist ning etniliste 

vähemuste ja puuetega inimeste kaasamist. Veel üks selle 

teemavaldkonna raames korduv idee on seotud vajadusega 

toetada ja kaitsta õigusriiki. Põhilised teemad ja ideed on 

alljärgnevad. 

‒ Arutelud hõlmavad inimõiguste tagamist üldiselt ja 

viise nende jõustamiseks, samuti erinevaid teisi 

õigusi ja vabadusi. Kodaniku- ja poliitilised õigused 

on selles teemavaldkonnas platvormil tugevalt 

esindatud, kusjuures kõige rohkem on nende 

postituste hulgas nimetatud õigust eraelu 

puutumatusele ja sõnavabadust ning nende 

piiranguid (desinformatsioon, vaenukõne). Samuti 

tõstatatakse majanduslike ja sotsiaalsete 

õigustega seotud küsimusi, mida tehakse ka 

tugevamat majandust käsitleva teemavaldkonna 

puhul. 

‒ Tõstatatud on diskrimineerimise vastase võitluse 

küsimus ning eelkõige puuetega inimeste, eakate, 

rahvus- ja etniliste vähemuste jaoks võrdsema ja 

kaasavama ühiskonna saavutamiseks vajalike 

vahendite ja meetmete küsimus. Suur hulk ideid on 

seotud soolise võrdõiguslikkuse saavutamisega, 

näiteks võrdse tasustamise tagamisega, ning 

LGBTIQ-inimeste õiguste ja vabaduste kaitse 

parandamisega. 

‒ Mitu konkreetset ettepanekut käsitleb viise 

õigusriigi põhimõtte paremaks kaitsmiseks ELis, 

näiteks läbivaatamismehhanismi kaudu või 

karistusstrateegiate väljatöötamisega nende riikide 

jaoks, kes rikuvad õigusriigi põhimõtteid, näiteks 

toetuste vähendamine või nende hääleõiguse 

äravõtmine nõukogus. Mõned postitajad suhtuvad 

siiski kriitiliselt sellesse, mida nad peavad ELi 

sekkumiseks liikmesriikide siseküsimustesse. 

‒ Üks osa postitusi keskendub ELi väärtustele, nagu 

inimõigused, vabadus, võrdsus, demokraatia, 

õigusriik, pluralism, solidaarsus, sooline 

võrdõiguslikkus, mis peaksid olema ELi poliitika ja 

ELi ülemaailmsete suhete aluseks või olema 

postitajate sõnul isegi sätestatud ELi 

põhiseaduses. 

‒ Arutelud hõlmavad ka kristlike väärtuste rolli, 

kusjuures mõned postitajad märkisid, et kõrvale ei 

tohiks jätta ELis esinevaid konservatiivsemaid 

seisukohti ja lähenemisviise. 

‒ Teemavaldkonna „EL maailmas“ raames on 

mitmed postitajad arutanud ELi armee ideed ning 

maininud vajadust Euroopa riikide vahelise 

tihedama koostöö järele sisejulgeoleku 

küsimustes. 
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‒ On tehtud üleskutseid tõhusamaks 

reguleerimiseks, et muuta lobitöö 

läbipaistvamaks ja võidelda korruptsiooni vastu. 

Digiüleminek 

Üldiselt rõhutavad postitajad, et paljudes 

valdkondades, sealhulgas valitsemise, majanduse ja 

tervishoiu valdkonnas on oluline soodustada 

digiüleminekut ja sellesse investeerida. Siiski tuuakse 

välja ka mitmeid digiüleminekuga seotud probleeme, 

nagu eetilised kaalutlused, suurenev digilõhe, 

isikuandmete kaitse üldmääruse puudused ja 

küberohud. Üldiselt on kõige levinumad teemad 

seotud vajadusega investeerida digiõppesse ja 

edendada digioskusi, samuti investeerida 

digitaalsesse innovatsiooni ja liikuda digitaalselt 

suveräänse Euroopa suunas. Põhilised teemad on 

alljärgnevad. 

‒ Üha digitaalsemas maailmas edu 

saavutamiseks vajalike digioskuste tagamine 

ELi kodanikele ning haridussüsteemi 

digitaliseerimine. 

‒ Digitaalse innovatsiooni toetamise vahendid 

ja meetmed, näiteks tehisintellekt ja digitaalse 

suveräänsuse hoogustamine. See hõlmab 

erinevaid alateemasid: avatud lähtekoodiga 

tarkvara kasutamise innustamine, kestlik 

tootmine, sotsiaalmeedia ja platvormid, mis 

oleksid kooskõlas eraelu puutumatust 

käsitlevate ELi standarditega, ning laiemalt 

sellise konkurentsivõimelise ja maailmale 

avatud Euroopa digitaalse ökosüsteemi 

ülesehitamine, mis ühtlasi oleks turvaline ja 

eraelu puutumatust austav. 

‒ Mitmed digitaalse kodakondsuse vahendid ja 

ELi digitaalne ühendamine koos 

ettepanekutega digiportaalide kohta, 

üleeuroopaline tuvastamine digitaalse eID 

kaudu või üleeuroopaline autentimismeetod 

isikuandmetele juurdepääsu saamiseks või 

avalike teenuste jaoks. 

‒ Andmekaitse ja turvalisuse teema puudutab 

osalejaid, kelle ideed käsitlevad tundlike 

isikuandmete tsentraliseeritud säilitamist, 

tagades avatud lähtekoodiga tarkvara või 

plokiahela kaudu turvalised avalikud võrgud, 

seadusandlikke meetmeid andmekaitse 

tagamiseks ja tsentraliseeritud lähenemisviisi 

ELi kaitsmiseks küberterrorismi eest. 

‒ Töö e-kaasatuse saavutamiseks meetmetega, 

millega tagatakse taskukohane ja kaasav 

juurdepääs digiruumile, ning digioskuste 

edendamine eri rahvastikurühmades ning 

digitaalse juurdepääsetavuse tagamine erinevates 

piirkondades, sealhulgas maapiirkondades. 

‒ Kestliku digiülemineku meetmed, mille puhul 

digitaliseerimise tulemusena väheneb saastamine 

ja mis hõlmavad muu hulgas vastupidavaid ja 

parandatavaid digiseadmeid. 

‒ Majanduse digiüleminek krüptorahaga seotud 

meetmete abil ja üleskutse võtta kasutusele 

digitaalne euro. 

‒ Investeerimine digiõppesse ja digitaalsesse 

heaolusse, et edendada tervislikku ja teadlikku 

tehnoloogiakasutust. 

 

Euroopa 
demokraatia 

Selle teemavaldkonna all esitatud ideed hõlmavad väga 

erinevaid küsimusi. Kõige rohkem korduvad teemad on 

seotud Euroopa Parlamendi valimistega, restruktureerimise 

abil Euroopa institutsioonide tulevikukindluse tagamisega ja 

nn föderaliseerimise küsimusega. Palju arutatakse vajadust 

suurendada kodanike osalust, et aidata kaasa poliitika 

kujundamisele. Postitajad peavad väga oluliseks ELi alaste 

teadmiste suurendamist ja ühise Euroopa identiteedi 

edendamist. Sarnaselt teiste teemadevaldkondadega 

rõhutavad postitajad sageli vajadust kaitsta demokraatiat ja 

õigusriigi põhimõtteid ELis. Olulisimad teemad on 

alljärgnevad. 

‒ Seoses esindatusega käsitletakse Euroopa 

Parlamendi valimiste muutmist kui võimalust 

suurendada kodanike osalemist ELi 

demokraatlikes protsessides, samuti tehakse 

ettepanekuid koostada riikideüleseid 
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valimisnimekirju ja viia läbi riikideüleseid 

valimiskampaaniaid. Samuti tehakse ettepanek 

valida otse ELi president. 

‒ Palju on käsitletud nn föderaliseerimise ideed. 

Postitused hõlmavad nii üleskutseid astuda samme 

föderaalse liidu loomiseks konkreetsetes 

valdkondades kuni Euroopa põhiseaduse 

kehtestamiseni. Teisest küljest on mõned osalejad 

skeptilised või nõuavad pigem detsentraliseerimist, 

andes liikmesriikidele suurema pädevuse. 

‒ Soovitused hõlmavad meetmeid, mille eesmärk on 

muuta kodanikega konsulteerimine ja nende 

osalemine ELi valitsemise struktuurseks osaks, et 

luua kodanike seas omalustunne ELi 

otsustusprotsessi suhtes. On tehtud ka 

ettepanekuid kodanikukogude 

institutsionaliseerimiseks, veebiplatvormide 

loomiseks või kogu ELi hõlmavate referendumite 

korraldamiseks. 

‒ Välja pakutakse institutsioonilisi reforme, mille 

eesmärk on muuta ELi institutsioonid tõhusamaks 

ja läbipaistvamaks ning tuua need kodanikele 

lähemale. Kõige sagedamini soovitatakse nõukogu 

ühehäälsuse asemel kvalifitseeritud 

häälteenamust, eelkõige seoses ELi väärtuste 

kaitsmisega, ja üldiselt Euroopa Parlamendi rolli 

suurendamist. 

‒ Mehhanismid ja vahendid, mis võimaldavad ELi 

kodanikke paremini kaasata ning tagada, et nad 

oleksid ELiga rohkem seotud ja EList, ELi 

institutsioonidest ja selle otsustest rohkem 

teadlikud. Ettepanekud hõlmavad paremat 

teabevahetust, Euroopa Parlamendi liikmete ja 

nende valimisringkondade vahelise distantsi 

vähendamist, ühiseid ELi meediaplatvorme ja 

Euroopa vaimsuse edendamist. Viimane ettepanek 

esineb ka teemavaldkonnas Haridus, kultuur, 

noored ja sport“. 

‒ Mehhanismid ja vahendid demokraatlike väärtuste 

kaitsmiseks lobitöö ja korruptsiooniga seoses ning 

demokraatlikke põhimõtteid eiravate valitsuste 

vastu suunatud meetmed. Käsitletud on ka võitlust 

desinformatsiooni vastu, mida tõstatati ka 

teiste teemadevaldkondade raames. 

 

Ränne 

Kuigi selle teemavaldkonna raames 

esitatud postitustes nõutakse järjepidevalt 

ELi ühist lähenemisviisi rändele, on siin rohkem kui 

ühegi teise valdkonna puhul arvamused väga 

erinevad. Ühelt poolt nõuab üks rühm osalejaid 

suuremat solidaarsust ja paremat integratsioonikorda 

ning teiselt poolt soovitakse teistes postitustes, et 

võetaks rohkem meetmeid rände kontrollimiseks ja 

vähendamiseks. Rühm vahepealsel seisukohal 

asuvaid osalejaid sooviks edendada rahvusvahelist 

liikuvust, kuid ainult majanduslikult arenenud 

demokraatlike riikide vahel. Kõige rohkem korduvad 

teemad, mis puudutavad ELi ühist rändepoliitikat, 

inimõiguste austamist rände valdkonnas ja rändajate 

integreerimise toetamist mitmel viisil, kuid ka ideid, 

milles kutsutakse üles tegema rangemat piirikontrolli 

ja rännet haldama. Ideed võib kokku võtta 

alljärgnevalt. 

‒ Üleskutsed, mis käsitlevad ühist rändepoliitikat, 

nagu ELi tööjõurände poliitika, ELi selektiivne 

rändepoliitika või punktipõhine süsteem. 

‒ Üleskutsed, milles käsitletakse inimõigusi austavat 

rändepoliitikat koos paremate vastuvõtutaristute ja 

ohutumate rändeteedega ning humaansemate 

varjupaiga- ja tagasisaatmismenetlustega. 

‒ Erimeetmed ja -vahendid rände või kontrollitud 

rände eri vormide vähendamiseks, rangem 

piirikontroll ja rangem repatrieerimispoliitika. 

‒ Vahendid ja meetmed rändajate integratsiooni ning 

rändajate ja ELi alaliste elanike õiguste 

hõlbustamiseks ja toetamiseks. Väljapakutud 

meetmed hõlmavad rändajatele suunatud 

keeleõpet ja vabatahtliku tegevuse programme 

ning teavituskampaaniaid ELi kodanike teadlikkuse 

suurendamiseks rassismivastasest võitluse vallas. 

‒ Vastuseis mis tahes rändele, seostades seda 

terrorismiga, mis ohustab ELi kultuurilist identiteeti, 

või rände kasutamine poliitilise relvana. 

‒ Paremini korraldatud ja koordineeritud 

jõupingutused piirikontrolli valdkonnas: suurem 

toetus Frontexile ja suurem liikmesriikidevaheline 

solidaarsus. 

‒ Vajadus tegeleda rände algpõhjustega 

päritoluriikides, näiteks tugevdatud arengupoliitika 
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ja võrdsete kaubandussuhete abil. Aruteludes 

käsitletakse ka kliimarände vastu võitlemise viise. 

 

Haridus, kultuur, 
noored ja sport 

Arvestades selle teemavaldkonna mitmetahulisust, 

hõlmab see erinevaid valdkondi. Kuna noorte küsimus 

on aktuaalne paljudes ideedes kogu platvormil, 

keskendutakse selles teemavaldkonnas kõige rohkem 

haridusele ja kultuurile. Nagu sel platvormil ka mujal, 

lähtuvad selle teemavaldkonna all kindlaks määratud 

teemad korduvalt üleskutsest tugevdada ELi ühist 

identiteeti ning hõlmavad postitusi, kus arutluse all on 

muu hulgas kogemuste vahetamine, kokkupuude ja 

liikuvus. Selle teemavaldkonna puhul hõlmavad paljud 

teemad mitut valdkonda ja kajastuvad platvormil ka 

mujal. 

‒ Vahendid ja meetmed Euroopa identiteedi ja 

Euroopa kodakondsuse edendamiseks, 

kusjuures suurt rõhku pannakse meedia ja 

Euroopa ajakirjanduse ning Euroopa 

produktsiooni rollile Euroopa väärtuste ja 

kultuuri levitamisel. 

‒ Võõrkeeleõppe suurendamist või ELi 

institutsioonide ja Euroopa ajaloo teemal 

koolides rohkemate kohustuslike kursuste 

korraldamist peetakse samuti tunnustamise ja 

ELi ühise identiteedi edendamise vahendiks. 

Kogu platvormil on erinevate 

teemavaldkondade all tehtud mitmeid 

ettepanekuid ühise, ühendava keele kohta. 

Ühise keelena on välja on muu hulgas 

pakutud nii esperantot kui inglise keelt. 

Üleskutse tunnustada eelkõige esperantot 

esineb laialdaselt erinevate 

teemavaldkondade, sealhulgas jaotises 

„Muud ideed“ all. 

‒ Tehtud on mitmeid ettepanekuid ELi-sisese 

liikuvuse edendamiseks, eelkõige seoses 

haridusega, muu hulgas Erasmuse 

stipendiumide laiendamise kaudu. 

‒ Mitmed ideed hõlmavad vajadust tagada 

tulevikukindel haridus ning üleskutseid, mis 

on seotud digitaliseerimisega, pehmete 

oskuste edendamisega teadus, tehnoloogia, 

inseneeria ja matemaatika (STEM) valdkonna 

oskuste kõrval või üldise kultuuridevaheliste 

oskuste edendamisega. 

‒ Lisaks käsitletakse selle teemavaldkonna 

raames esitatud ideedes konkreetseid 

meetmeid, mis on seotud noorte ja noorte 

töötusega, tööalase ebakindlusega, haridus- 

ja koolitusvajadustega või noorte tööhõive 

toetamisega. 

‒ Võrdse juurdepääsu tagamine haridusele, 

eelkõige kolmanda taseme haridusele, 

toetades seejuures eelkõige maapiirkondade 

elanikke, endiseid vange, etnilisi vähemusi ja 

puuetega inimesi. 

‒ Vajadus toetada ja kaitsta õigusraamistiku 

abil kultuuri- ja loomemajandust. 

‒ Vahendid ja meetmed haritlaste ja teadlaste 

toetamiseks. 

‒ Vähem on ideid, mis käsitlevad sporti ELis ja 

võimalusi suurendada kaasatust spordis. 
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Tegevuse ülevaade 

Alates mitmekeelse digiplatvormi loomisest 19. aprillil 

kuni 20. veebruarini 2022 on platvormil kokku 

registreeritud 43 734 postitust (ideed, kommentaarid 

ja üritused). Need jagunevad järgmiselt: 

‒ ideid: 16 274 

‒ kommentaare: 21 264 

‒ üritusi: 6 196 (550 061 üritusel osalejat) 

Trendijoon (vt joonis Joonis 1) näitab kolme suurima 

ideede ja postituste arvuga perioodi. Esimene tippaeg 

oli platvormi käivitamisel ja teine Euroopa tuleviku 

konverentsi avamisel Euroopa päeval (9. mai), kolmas 

tippaeg oli viimasel nädalal enne 20. veebruari 

tähtaega, millele eelnevalt esitatud postitusi võetakse 

arvesse käesolevas aruandes. 

1. Platvormipostituste 

ülevaade  
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Joonis 1 – Päevas esitatud ideede ja kommentaaride arvu näitav ajajoon (19.4.2021 – 20.2.2022) 
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Enne platvormil osalemist palutakse postitajatel 

esitada teave oma elukohariigi, hariduse, vanuse, soo 

ja tööstaatuse kohta. Neid andmeid töödeldakse 

anonüümselt. Kuna seda teavet jagatakse 

vabatahtlikult, on allpool esitatud, kõnealusel teabel 

põhinev ülevaade piiratud. Näiteks pärineb 26,9% 

postitustest osalejatelt, kes ei avaldanud oma 

elukohariiki. 

Nagu on näha joonisel 2, mis näitab postituste 

koguarvu riikide kaupa, on platvormil aktiivsed kõik ELi 

liikmesriigid. Lisaks registreeriti 1,2% postitustest 

kolmandatest, ELi mittekuuluvatest riikidest. 

 

Joonis 2 – Postituste arv riikide lõikes (19.4.2021–
20.2.2021) 

Selleks, et anda üksikasjalikum pilt postituste hulgast 
võrrelduna rahvaarvuga, annab allpool esitatud joonis 
ülevaate igas riigis tehtud postituste arvust miljoni 
elaniku kohta. 

Joonis 3 – Postituste arv riikide lõikes miljoni 

elaniku kohta (19.4.2021 – 20.2.2022) 
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Ülevaade üritustest 

 

Konverentsi kestel on korraldatud üha rohkem üritusi. 

Need annavad suuremale hulgale inimestele 

võimaluse osaleda selles alt üles suunatud 

demokraatiale pühendatud ettevõtmises. Alates 

digiplatvormi käivitamisest kuni 20. veebruarini 2022 

on platvormil registreeritud kokku 6196 üritust. 

Vastavalt konverentsi hartale (kättesaadav siin) 

peavad üritused olema kodanikukesksed, kaasavad ja 

juurdepääsetavad ning soodustama mitmekesist 

arutelu. Ürituste korraldajate abistamiseks on olemas 

juhendid (kättesaadavad siin). Selleks et üritused 

saaksid konverentsile tõhusalt kaasa aidata, tuleb 

digiplatvormile üles laadida ürituse aruanded, milles 

on üksikasjalikult kirjeldatud tehtud järeldusi ja neist 

tulenevaid konkreetseid ideid (vt juhend). Neid ürituste 

aruandeid koos ürituse kirjelduse ja seotud ideedega 

võetakse arvesse platvormi postituste üldises 

analüüsis. 

Konverentsiga seotud üritusi korraldatakse erinevates 

formaatides, võttes arvesse ürituse liiki, ulatust, 

publiku või korraldajate profiili ning nende temaatilist 

ulatust. Aruande käesoleva osa eesmärk on anda 

ülevaade sellest, kui erinevat tüüpi üritusi on 

korraldatud; nende sisulist poolt käsitletakse 

asjakohaste platvormil esitatud teemavaldkondade 

raames. 

Üritused toimuvad veebis, silmast silma või 

hübriidüritustena. Sageli korraldatakse neid arutelude 

või seminaride vormis, näiteks mitmed Hispaanias 

toimunud tulevikuteemalised dialoogid, mis hõlmavad 

muu hulgas tingimusteta põhisissetuleku teemalist 

seminari (vt üritus), või näiteks väikeses Flandria 

linnas toimunud kestlike linnade teemaline kodanike 

õpikoda (üritus). Mõned üritused korraldatakse 

klassikalisemates formaatides, hõlmates näiteks 

põhiettekannet, millele järgneb küsimuste ja vastuste 

voor, teised jälle arutelupõhisemalt. Mõned platvormil 

registreeritud üritused on osa pikemaajalistest 

arutelupõhistest konsultatsiooniprojektidest, nagu 

Tšehhi ja Slovakkia keskkooliõpilastele suunatud 

projekt „Decide on Europe“ („Otsusta Euroopa tuleviku 

üle“), mis hõlmab ELi tasandi seadusandlike arutelude 

simuleerimist (vt üritus). On ka uuenduslikke formaate, 

näiteks õpikoda, kus osalejad said anda soovitusi 

rollimängu käigus (vt üritus), Lätis korraldatud 

häkaton, kus osalejad võitlesid üksteisega 

meeskondades, et luua uuenduslikke ja kestlikke 

lahendusi (vt üritus), või Hispaanias toimunud üritus 

„Walking and talking about climate change“ 

(„Kõndides kliimamuutustest rääkimine“) (vt üritus). 

Osaluse aspektist lähtudes on mõnede ürituste 

korraldamisel soovitud kaasata kindlaid osalejate 

rühmi, näiteks naisi (vt näiteks üritus), noori (vt näiteks 

üritus) või puuetega inimesi (vt üritus). Mitmeid üritusi 

korraldatakse ka kogukonna tasandil, näiteks üritused, 

kus osalevad teatud linna või piirkonna (nt Jönköpingi 

maakonna) elanikud (vt üritus) või piiriülese piirkonna 

elanikud, kes arutatavad ühiseid väljakutseid (nt 

kuidas mõjutab kliimamuutustega kohanemine 

Hispaania ja Portugali piirialasid (vt üritus)). 

Valdkondadest käsitletakse mõnel üritusel konverentsi 

protsessi või Euroopa tulevikku laiemalt, näiteks 

konverentsi üldiselt tutvustav üritus Saksamaal 

(üritus) või eakatega päevakajalisi ELiga seotud 

teemadel peetavaid vestlusi ja nende digioskuste 

arendamist ühendav üritus Lätis (üritus). Teised 

üritused keskenduvad konkreetsetele valdkondadele, 

näiteks demokraatiat edendavaid linnu käsitlev üritus 

(vt üritus) või Kopenhaageni ülikooli korraldatud 

rändeteemaline üritus (vt üritus). 

Ürituste korraldajad on väga erinevad: lisaks ELi 

kodanikele on ürituste korraldamise kaudu Euroopa 

tuleviku konverentsi panustanud akadeemilised 

ringkonnad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, 

riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning 

ELi institutsioonid. Mõned liikmesriigid korraldavad 

riigisiseseid kodanike paneelarutelusid, teised jälle 

korraldavad või toetavad mitmesuguseid muid 

konsultatsioone. Üritusi korraldavad ka Euroopa 

Komisjoni esindused liikmesriikides, Euroopa 

Parlamendi Bürood, Regioonide Komitee ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee. 

 

  

  

https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=et
https://futureu.europa.eu/pages/our-guides?locale=et
https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/7203/Step-by-step_guide_for_event_organisers_ET.pdf
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64913
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/36301
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/54253
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/24751
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/33166
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/68776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/66265
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/42373
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/100486
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/79137
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/16600
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/39008
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/62602
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Kes arutelus 
osalevad? 

Oma elukohariigi kohta teavet esitanud postitajate 

(73%), sealhulgas kolmandatest riikidest pärit 

postitajate profiili hindamisel võib teha järgmisi 

tähelepanekuid. 

Üle poole vastajatest olid mehed (49,1%) ja 16,1% 

naised. Ent rohkem kui neljandik postitajatest (33,9%) 

oma sugu ei avaldanud ja 0,9% oli märkinud selleks 

„mittebinaarne“, seega annavad need arvud vaid 

piiratud ülevaate. 

Vanuserühmad on üsna mitmekesiselt esindatud: 

postituste poolest kõige aktiivsem vanuserühm on 55–

69aastased (18,3%), neile järgnevad 25–39aastased 

(17,1%) ning 40–54aastased (15,3%). 

Tegevusalade poolest on platvormil kõige aktiivsemad 

spetsialistid (14,8%) ja pensionärid (11,2%). Üsna 

aktiivsed on ka juhid (10,8%) ja üliõpilased (8,3%). 

Füüsilisest isikust ettevõtjad (8%), füüsilise töö tegijad 

(5,3%) ja töötud (2,7%) on platvormil olnud seni 

suhteliselt väheaktiivsed. 38,2% vastajatest ei ole oma 

ametit märkinud. 

Mis puudutab haridustaset, siis on seni kõige 

aktiivsemad olnud kõrgharidusega inimesed (43,2%). 

Haridust käsitlevaid sotsiaal-demograafilisi andmeid 

on esitatud kõige vähem (39,6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4 – Osalejate vanus, sugu, haridus ja 

tegevusala (19.4.2021 – 20.2.2022) 

 

 

 

 

 

  

Tuleb märkida, et siin esitatud sotsiaal-

demograafilised andmed annavad vaid piiratud 

ülevaate, sest platvormil loovad profiile ka 

organisatsioonid, et anda oma panus kas ideede 

või ürituste kujul. Samuti ei ole üritustel osalejad 

tingimata platvormil registreerunud ja statistika ei 

pruugi neid hõlmata.  
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Teemavaldkonnad, 
mille kohta on tehtud 
enim postitusi 

Alates platvormi käivitamisest kuni 20. veebruarini on 

kõige rohkem postitusi (ideed, märkused ja üritused) 

(7504) esitatud teemavaldkonna „Euroopa 

demokraatia“ kohta. Teemavaldkond 

„Kliimamuutused ja keskkond“ on 7315 postitusega 

teisel kohal. Kolmandal kohal on jaotise „Muud ideed“ 

all tehtud postitused, millele järgnevad „Väärtused ja 

õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ (neljas koht) 

ning „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 

töökohad“ (viies koht) (vt joonis 5). 

Mõnedes teemavaldkondades on esitatud rohkem 

kommentaare, ideid või üritusi kui teistes. Näiteks on 

kõige rohkem kommentaare (4248) esitatud 

teemavaldkonnas „Euroopa demokraatia“. 

Kliimamuutuste ja keskkonna kohta on esitatud kõige 

rohkem ideid (3168) ja üritusi (1125). 997 üritusega on 

ürituste poolest teisel kohal teemavaldkond „Haridus, 

kultuur, noored ja sport“. 
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Joonis 5 – Platvormipostitused teemavaldkondade kaupa (19.4.2022 – 20.2.2022) 
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Hiljutised 

suundumused 

 

4. novembrist 2021 kuni 20. veebruarini 2022 tehti 

platvormil kokku 14 772 postitust, sealhulgas: 

 6977 ideed 

 5226 kommentaari 

 2569 üritust. 

Riikide lõikes näitab postituste analüüs, et Saksamaal 

on tehtud kõige rohkem postitusi (1290) ja teisel kohal 

on Ungari (1244). Kolmandal kohal on Hispaania 

(1119). Itaalia (neljas) ja Prantsusmaa (viies) on 

endiselt palju panustavad riigid, kelle postituste hulk 

on vastavalt 1036 ja 1012. 

Mis puudutab postituste hulka võrrelduna 

rahvaarvuga, siis oli möödunud perioodil kõige 

aktiivsem Luksemburg, kus tehti 143,1 postitust miljoni 

elaniku kohta. Teisel kohal oli Ungari 127,3 

postitusega miljoni elaniku kohta. Lisaks tehti suur arv 

postitusi miljoni elaniku kohta Eestis, Belgias ja 

Sloveenias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 7 – Postituste arv riikide lõikes miljoni elaniku 

kohta (4.11.2021 – 20.2.2022) 

 

Joonis 6 – Postituste arv riikide lõikes (4.11.2021 – 

20.2.2022) 
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Populaarsed 
teemad 
4. novembrist kuni 

20. veebruarini 2022 

Jätkuvalt olid kõige populaarsemad teemavaldkonnad 

„Euroopa demokraatia“ ja „Kliimamuutused ja 

keskkond“ ning nende kohta tehti vastavalt 2397 ja 

2469 postitust. 

Vastupidiselt üldistele suundumustele tõusis 

teemavaldkond „Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus“ möödunud perioodil 2221 

postitusega neljandalt kohalt kolmandale ja jaotis 

„Muud ideed“ langes 1284 postitusega kolmandalt 

kohalt kuuendale. Muud populaarsed 

teemavaldkonnad on endiselt „Haridus, kultuur, 

noored ja sport“ ning „Tugevam majandus, sotsiaalne 

õiglus ja töökohad“, mis olid möödunud perioodil 

neljandal ja viiendal kohal vastavalt 1721 ja 1504 

postitusega. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joonis 8 – möödunud perioodil ja kokku tehtud postituste arv teemavaldkonda kaupa 

 

2469 2397
2221

1721
1504

1284

923 867
711 675

7315
7504

4818

4340
4477

4892

3361

2488

2120
2419

Kliimamuutused ja
keskkond

Euroopa
demokraatia

Väärtused ja
õigused, õigusriik,

julgeolek ja
turvalisus

Haridus, kultuur,
noored ja sport

Tugevam
majandus,

sotsiaalne õiglus ja
töökohad

Muud ideed EL maailmas Ränne Tervis Digiüleminek

Ülevaade postitustest teemavaldkondade kaupa

Möödunud periood
Kokku



 

© Kantar Public 2022 22 

Teemavaldkonnas „Kliimamuutused ja keskkond“ on 

platvormil alates selle loomisest postitatud kokku 7315 

kommentaari, ideed ja üritust (3168 ideed, 3022 

kommentaari ja 1125 üritust). Osalejad väljendavad oma 

erinevates postitustes üldiselt muret globaalse soojenemise 

ja selle tagajärgede pärast, kutsudes valitsusi tungivalt üles 

võtma viivitamata konkreetseid meetmeid kliimamuutuste 

vastu võitlemiseks. Lisaks rohepöörde hõlbustamist, 

kliimaneutraalsuse saavutamist ja taastuvenergia, eelkõige 

päikesepaneelide kasutamise edendamist käsitlevatele 

ettepanekutele peetakse sageli peamiseks liikumapanevaks 

jõuks heitkoguste vähendamist. Palju käsitletakse ka 

kestlikke transpordilahendusi, keskendudes peamiselt 

raudteesüsteemidele, ning neid tarbimisega seotud 

elemente, mis puudutavad kliimamuutuste vastu võitlemist, 

ringlussevõttu, pakendamist ja plasti. Kodanikud kutsuvad 

kõiki ühiskonnarühmi üles osalema: sõltuvalt iga ettepaneku 

sisust on vastutajaks kas üksikisikud, kaubandussektor või 

valitsused ja poliitikakujundajad. 

Erinevad ideed saab rühmitada alljärgnevate teemade alla. 

 Kliimamuutuste vastu võitlemine ja roheline 

kokkulepe 

 Energeetika 

 Transport 

 Tarbimine 

 Elurikkus ja loomade heaolu 

2. Kliimamuutused ja 
keskkond 
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 Põllumajandus 

 Saaste 

 Toetused, maksustamine 

 Hoiakute ja käitumisviiside muutmine 

 Eluasemed ja ehitus 

Üritused 

Konverentsi algusest peale on kogu Euroopas 

korraldatud 1125 üritust, mis on hõlmanud 

kliimamuutusi ja keskkonda käsitlevaid arutelusid. 

Nendel üritustel arutati kõige sagedamini Euroopa 

rohelist kokkulepet, nimelt kava muuta Euroopa 

2050. aastaks maailma esimeseks kliimaneutraalseks 

piirkonnaks, hõlmates selle kõiki mõjusid erinevatele 

sektoritele. Muud sageli arutatud teemad on kestlike 

linnadega seotud tavad, ringmajandus ja 

kliimamuutuste tagajärjed. Nendele järgnevad teemad 

on kestlik põllumajandus, heitkoguste vähendamine, 

energiasüsteemi ümberkujundamine, 

taasmetsastamine ja kergliiklus. Kuigi harvem on 

arutelude keskmes jäätmekäitlus, elurikkus, 

kestlikkust käsitlev haridus, toidu päästmine ja muud 

küsimused, on need siiski üldist pilti arvestades 

olulised elemendid. 

Näiteks toimusid sellised osaluspõhised üritused nagu 

kodanike dialoog kestliku tarbimise teemal (vt üritus) 

ja energiatarbimise piiramise programme käsitlev 

arutelu, mille korraldas kodanike ühendus Ungari 

väikelinnas Egeris (vt üritus). Piiriülene töörühm, kus 

osalesid kahes naaberpiirkonnas elavad Saksamaa ja 

Prantsusmaa kodanikud, arutas mitmesuguseid 

teemasid alates väikesemahulisest 

põllumajandustootmisest kuni ringmajanduseni (vt 

üritus). Lisaks keskendusid kodanike õpikojad kestlike 

linnadega seotud tavadele ja linnade kohanemisele 

kliimaeesmärkidega ning selle tulemusena on 

platvormile postitatud mitmeid ideid (vt näiteks üritus). 

Mõned üritused olid seotud laiemate algatustega, 

näiteks ülemaailmse koristuspäeva või Euroopa 

jäätmetekke vähendamise nädalaga (vt näiteks 

üritus), ning nende raames esitati mitu ettepanekut 

konkreetsete käsitletud teemade kohta. Prantsusmaal 

toimunud kodanike õpikoda, kus keskenduti Euroopa 

taasmetsastamise küsimusele, hõlmas ka ühist puude 

istutamist  (vt üritus). 

Mõnel üritusel arutati üleminekut keskkonnahoidlikule 

energiasüsteemile, pöörates tähelepanu sotsiaalsele 

õiglusele ja kõige haavatavamatele rühmadele, rõhutades 

kliimapoliitika puhul vajalikku ümberjagamise mõõdet (vt nt 

üritus). Dublinis toimus interaktiivne õpikoda, mille eesmärk 

oli arutada COP26 raames võetud kohustusi. Osalejad 

nõustusid üldiselt, et COP26-l seatud eesmärgid ei ole 

piisavalt ambitsioonikad, ning leidsid, et EL oleks pidanud 

tegema rohkem, et saavutada erinevate tegevuskavadega 

riikide vahel kokkulepe (vt üritus). 

Üritustel arutati aeg-ajalt ka kliimamuutusi ja keskkonda 

laiemas kontekstis, nagu vastupanuvõimeliste ja kaasavate 

kogukondade ülesehitamine (vt üritus). 

 Kliimamuutuste 
vastu võitlemine ja roheline 
kokkulepe 

Osalejad väljendavad sageli muret kliimamuutuste ja nende 

tagajärgede pärast, kutsudes valitsusi ja ELi üles võtma 

viivitamata meetmeid ja kehtestama tugevama Euroopa 

keskkonnapoliitika kliimamuutuste vastu võitlemiseks (vt nt 

idee, nt üritus). Ettepanekud on seotud heitkoguste 

vähendamise, kliimaneutraalsuse saavutamise, 

saastevastase võitluse ja rohepöördega, mida käsitletakse 

ka allpool esitatud erinevate teemade raames. 

Heite osas on üks enim arutatud murekohti heitkoguste 

maksustamine, mille täpsem eesmärk on ergutada 

ettevõtjaid oma kasvuhoonegaaside heidet vähendama, 

valides odavamad taastuvad energiaallikad, mille tulemusel 

teeksid ka tarbijad kestlikumaid valikuid (vt nt palju toetust 

leidnud idee). Teine ettepanek on vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguste lubatud ülemmäära. 

Praegu on suure tõhususega söe- ja gaasielektrijaamadel 

võimalik jääda sellest määrast allapoole, ent nad aitavad 

siiski kaasa saaste tekkele (vt idee). Samuti tõstatatakse 

küsimus seoses vajadusega süsinikdioksiidi piirimaksu ja 

sellega seotud meetmete järele (vt näiteks üritus). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/88804
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/124576
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/99629
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111574
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/81148
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80983
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/47026
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/91279
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/93821
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/129625
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/455
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/207274?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/3807?toggle_translations=true


 

© Kantar Public 2022 24 

Postitajad on maininud fossiilkütuste leviku 

tõkestamise lepingut, mis on kodanikuühiskonna 

algatust, mille eesmärk on tagada fossiilkütuste 

kasutamise vähendamine. Nad soovitavad, et EL 

ühineks lepinguga paralleelselt Pariisi kokkuleppega 

(vt idee). 

Üks osaleja kutsub üles tegema suuremaid 

investeeringuid süsinikdioksiidi kogumise ja 

säilitamise tehnoloogia arendamisse (vt idee). 

Kogu Euroopas on korraldatud arutelusid rohelise 

kokkuleppe ja üldisemalt rohepöörde üle, et arutada 

peamisi prioriteete, parimaid tavasid, rakendamist 

kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning alternatiivseid 

ärimudeleid (vt nt üritus ja üritus). 

Mitmes postituses keskendutakse sotsiaalsele ja 

majanduslikule mõjule, mis kaasneb sellega, kui 

rakendatakse roheline kokkulepe kui ELi strateegia, 

mille eesmärk on suunata Euroopa kliimaneutraalsele, 

õiglasele ja jõukale ühiskonnale ülemineku teele. 

Näiteks nõutakse sotsiaalselt kaasavamat 

lähenemisviisi ja tasakaalustatud strateegiat, mille 

majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnamõõdet tuleb 

hinnata ja rakendada ühiselt ja strateegiliselt, viidates 

energiahindade tõusule kogu Euroopas (vt idee). 

Platvormil palju toetust leidnud ideena pakutakse 

välja, et ELis tuleks hakata kasutama jõulist ja 

kaasavat juhtimisstiili, kus kõigil tasanditel on 

kohanemispõhimõtete kujundamisse ja täitmisesse 

kaasatud nii töötajad kui ka ametiühingud. Tuuakse 

välja, et ELi kliimamuutustega võitlemise strateegia 

peaks hõlmama konkreetseid poliitikameetmeid, et 

säilitada töökohti ning kaitsta töötajate tervist ja 

ohutust, samuti peaks see hõlmama aktiivset 

tööturupoliitikat ning ümberõpet ja koolitust, et vältida 

töökohtade kaotust (vt idee). 

Üldisemal tasandil tehakse ettepanek luua 

tulemustabel, et jälgida meetmete mõju ja esitada 

tõendeid rohelise kokkuleppe rakendamisel 

piirkondlikul tasandil tehtud edusammude kohta (vt 

idee). 

 

 

 

Energeetika 

Veel üks suuremat tähelepanu pälvinud 

teema on energeetika. See teema 

tõstatatakse sageli kliimamuutuste 

teemaga seoses. Platvormil postitajad soovitavad 

edendada nii väikese- kui ka suuremahulist 

taastuvenergia kasutamist, näiteks Euroopa 

energiakoostöö kaudu (vt üritus). Lisaks 

taastuvenergiale on aruteluteemaks tuumaenergia, 

kutsudes üles piirama tuumaenergia kasutamist või 

teise võimalusena arendama ohutut tuumaenergiat ja 

kasutama seda riikides ja kohtades, kus taastuvaid 

energiaallikaid ei ole võimalik kasutada (vt nt idee). 

Lisaks on konverentsi platvormil kritiseeritud Euroopa 

Komisjoni hiljutisi kavatsusi liigitada tuumaenergia ja 

maagaas keskkonnahoidlike investeeringute hulka (vt 

nt idee). Teisest küljest on enamik selles küsimuses 

tehtud postitusi vastupidisel seisukohal, märkides, et 

tuumaenergia on parim viis CO2-heite vähendamiseks 

(vt nt idee). 

Samal ajal kutsutakse üles uurima selliseid 

alternatiivseid energiaallikaid (vt nt üritus) nagu 

termotuumasüntees, geotermiline energia või vesinik, 

mis aitaksid märkimisväärselt kaasa energiaallikate 

mitmekesisusele (vt nt idee). Siiski rõhutavad 

postitajad, et isegi alternatiivsed energiaallikad (nt 

tuuleenergia) peavad saama kohaliku elanikkonna 

heakskiidu ning et tagada tuleb nende positiivne mõju 

elurikkusele, inimestele ja maastikele (vt nt idee). 

Energeetika alateema all tuuakse välja 

energiatõhusad ja keskkonnahoidlikud 

küttesüsteemid, näiteks on välja pakutud ideed, mis 

toetab mitmekütuseliste ahjude kasutamist (vt idee) 

või sellise kaugküttevõrgu kasutamist, milles 

kasutatakse veel kasutamata soojusallikaid, näiteks 

geotermilist energiat (vt idee). 

Inimesed nõuavad üldiselt ettevõtjatelt ja äriühingutelt 

suuremat vastutust ja kaasatust, näiteks ebavajaliku 

kunstliku valgustuse vähendamine poeakendel pärast 

kaubanduskeskuste sulgemist (vt idee). 

Energiatõhususe eesmärkide saavutamiseks 

elamupiirkondade tasandil pooldavad postitajad 

kortermajades individuaalsele energiatarbimisele 

üleminekut (vt idee). Veel üks väljapakutud idee on 

energia mikrokoostootmine elamutes (vt idee). 
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https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/4885
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/119035
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/114776
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/111607
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/175066
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/190081?order=recent&page=3&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/14457
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/20297
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/70424
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78608
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211069?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211036?order=recent&per_page=100
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Transport 

Teine sageli esinev ideede kogum 

on seotud transpordiga, mida tihti 

arutatakse seoses saastega. Osa allpool loetletud 

soovitustest käsitleb transpordisüsteemi muutmist, et 

saastet vähendada. 

Platvormil esitatud transpordisüsteemi muutmist 

käsitlevates ideedes kutsutakse saaste 

vähendamiseks eelkõige üles keelustama ELis 

lühilennud (vt nt idee). Postitajad toovad välja, et tänu 

pandeemiale on lennundustööstuse osakaal juba 

vähenenud. 

Üldiselt leiab laialdast toetust lähilendude 

keskkonnasõbralikuma alternatiivina Euroopa 

ühistranspordisüsteemide täiustamise idee (vt nt 

idee). Täpsemalt arutatakse laialdaselt Euroopa ühise 

raudteevõrgu küsimust (vt nt idee ja üritus). Üks 

postitaja pakub välja idee võtta kasutusele 

otsingumootor Euro Trainscanner, mis muudaks 

rongireisid atraktiivsemaks (vt idee), teine soovitab 

võtta kasutusele ühine ELi pilet, mille puhul oleks 

linnatransport tasuta (vt idee). Ühel mitmest Euroopa 

raudteeaasta raames korraldatud üritusest tehti 

ettepanekud kiirrongivõrkude laiendamiseks ja 

piiriüleste raudteeühenduste loomiseks (vt üritus). 

Muud ideed puudutavad ühise jalgrattavõrgu rajamist, 

näiteks jalgrattateede laiendamise või üleeuroopalise 

jalgrattateevõrgu loomise kaudu (vt nt idee). Lisaks 

tehti ettepanek kehtestada omavalitsustele kohustus 

rajada sarnaselt jalakäijate kõnniteedega teede 

lahutamatu osana jalgrattateid (vt idee). 

Veel üks ideekogum keskendub innovatsioonile ja 

elektrisõidukite, näiteks elektriautode ja -jalgrataste 

arendamisele ning nende integreerimisele 

praegusesse keskkonda, näiteks laadimisjaamade 

võrgustiku loomise abil (vt nt idee ja idee). Samas 

väidab üks postitaja, et elektriautodega kaasnevad 

kahjulikud keskkonna- ja humanitaarkulud, ning 

soovitab CO2-heite vähendamiseks piirata selle 

asemel sõidukite massi ja kiirust (vt idee). 

Transpordi CO2-heite vähendamise ja 

keskkonnasõbralikuma transpordi küsimuses 

tõstavad osalejad esile ka piiriüleste projektide 

tähtsuse laevanduse ja raudteetranspordi 

edendamisel (vt nt idee). Tehtud on ka üleskutse 

töötada välja programme teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsiooni toetamiseks, et toota nii ühis- kui ka 

era-, nii individuaalseid kui ka kollektiivseid 

transpordivahendeid, mis ei oleks saastavad ja oleks 

100% energiasõltumatud (vt nt idee). 

 

Tarbimine 

Tarbimine hõlmab paljusid alateemasid, kusjuures 

ideed keskenduvad erinevatele materjalijäätmete 

liikidele, määrates kindlaks kestlikud tavad selliste 

jäätmetega tegelemiseks ja nende vähendamiseks. 

Postitajad kutsuvad tungivalt üles muutma praegust 

kaupade ja teenuste massitarbimise süsteemi. Palju 

toetushääli leidnud korduv idee kutsub sellega seoses 

üles edendama ringmajandust (vt idee). Õigust 

toodete parandamisele nähakse olulise elemendina 

tarbimisharjumuste muutmisel ja ringmajanduse 

edendamisel. Osalejad nõuavad 

parandamissõbralikku tootedisaini ning 

remondiindeksi ja kogu ELi hõlmava remondimärgise 

kasutuselevõttu (vt idee). Pandeemia mõju on 

sundinud inimesi ka ülemaailmseid tarneahelaid 

ümber mõtestama ja toetama nende lühendamist (vt 

idee). Mõned postitajad lähevad veelgi kaugemale ja 

teevad ettepaneku kehtestada tarbimise ja tootmise 

maksimumkvoodid (vt nt idee). 

Konkreetsemalt toidujäätmete teemaga seoses 

rõhutab üks osaleja, et 40% kogu maailmas toodetud 

toidust ei jõua kunagi meie toidulauale ja see 

põhjustab 10% kogu maailma kasvuhoonegaaside 

heitest, ning teeb ettepaneku võtta meetmeid toidu 

raiskamise peatamiseks näiteks toiduannetuste 

toetamise näol (vt idee). 

Paljud postitajad osutavad märkimisväärsele tekkinud 

jäätmete hulgale ning pakuvad välja mitmeid 

meetmeid sellise jäätmete hulga vältimiseks ja 

vähendamiseks: näiteks ringlussevõtt (vt nt idee), 

üleminek pakendi poolest täielikult või peaaegu 

jäätmevabadele toodetele, eesmärgiga vähendada 

negatiivseid keskkonnatagajärgi (vt nt idee). Palju on 

toetust leidnud idee, mis propageerib 

ringlussevõetavatest materjalidest valmistatud 

tagastatavate toidupakendite programmi, mille 

eestvedajaks on EL (vt idee). Üks osaleja osutab 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/8785
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vajadusele saada rohkem teavet ringlussevõtu kohta, 

et julgustada inimesi seda juba maast madalast 

praktiseerima (vt idee). Teine ettepanek on võtta 

Saksamaa mudeli eeskujul kasutusele Euroopa 

integreeritud süsteem pudelite tagastamiseks (vt 

idee). Jäätmete alateema all märgitakse ära ka EList 

pärit jäätmete EList välja toimetamise keeld (vt idee). 

Tarbimise keskkonnamõju alateema raames tõstatati 

küsimus, kas imporditud kaubad vastavad ELi 

standarditele. Näiteks soovitab üks postitaja keelata 

Brasiiliast imporditud veiseliha, mille puhul jälgitavus 

ei ole samal tasemel kui ELi veiseliha puhul (vt idee). 

Teine korduv idee toetab täiustatud 

tootemärgistussüsteemi (vt nt idee), mis hõlmaks 

üksikasjaliku teabe esitamist tootmise keskkonnamõju 

kohta või toodete mikroplastisisalduse kohta, millel on 

pikaaegsed negatiivsed tagajärjed tarbijate tervisele 

(vt nt idee). Ühe väga palju toetust leidnud ideena 

pakutakse välja toodete nn kliimaskoor, millega 

hinnatakse toote mõju kliimale, võttes arvesse 

tootmist, transporti, ettevõtte profiili jne (vt idee). 

Viimane osa ideid puudutab kiirmoetööstust ja 

tekstiilitööstust, eesmärgiga muuta need 

keskkonnasõbralikumaks. Postitajad juhivad 

tähelepanu rõivatootmise väga suurele 

ressursimahukusele ja sellele, et rõivad on sageli 

ringlussevõtuks sobimatud (vt nt idee). 

Hispaanias toimunud kodanike õpikojas töötati välja 

mitu ideed veetarbimise kohta. Postitajad rõhutavad 

vajadust parandada veejaotus- ja kogumissüsteeme, 

et vältida vee raiskamist (vt üritus). 

Lisaks rõhutavad osalejad vajadust edendada 

massiturismi asemel rohelist ja kestlikku turismi, sest 

massiturismil on loodus- ja kultuuriressurssidele 

märkimisväärne mõju (vt nt üritus). 

Viimase selle teema all esitatud kommentaaride ja 

ideede kogumi puhul väljendatakse muret uute 

elektroonikaseadmete tekitatud jäätmete pärast ning 

nõutakse muu hulgas neile pikema kohustusliku 

garantiiaja kehtestamist ja parandatavuse tagamist (vt 

idee) ning koostöövõrgustiku platvormi loomist, et 

tagada elektroonikaromude ringlussevõtt (vt idee). On 

esitatud ka ettepanek, mis hõlmab katseprogrammi 

väljatöötamist 35 miljoni ELi perekonna 

elektriseadmete asendamiseks A+++ seadmetega 

kooskõlas ELi eesmärgiga minna üle rohelisele 

majandusele (vt idee). 

Mõned osalejad soovivad ka piirata energiatarbimist – 

eriti kuna elektrienergiat toodetakse peamiselt 

fossiilkütustest –, kehtestades igakuise 

elektritarbimiskvoodi, mida ületav kogus 

maksustatakse (vt nt idee). Mõned osalejad on 

väljendanud muret krüptorahadega seotud arengute 

pärast, mille puhul seadmed põhjustavad tohutut 

elektritarbimist. Mida ülemaailmsemaks 

krüptokaevandamine muutub, seda rohkem on nende 

arvates vaja kehtestada piiranguid ja eeskirju (vt nt 

idee). 

 Elurikkus ja 
loomade heaolu 

Elurikkuse säilitamine ja loomade kaitse on 

konverentsi käigus muutunud üha korduvamaks 

teemaks, mille kohta on tehtud mitmeid postitusi. 

Peamine ideede alateema on seotud metsade 

hävitamisega. Ühe enim toetust leidnud idee puhul 

kutsutakse üles investeerima Euroopa 

taasmetsastamisse, et vältida kõrbestumist (vt nt idee) 

või maailma taasmetsastamisse, et päästa planeedi 

kopsud – Amazonase vihmametsad ja muud 

vihmametsad, et lisaks ülemaailmse CO2 saaste 

vähendamisele ning taime- ja loomaliikide kaitsmisele 

vähendada ka rändesurvet Euroopale (vt nt idee). 

Poliitikameetmete soovitused hõlmavad raadamisest 

saadud toodete impordi keelustamist (vt idee). 

Selle teema oluliseks osaks peetakse ka loomastiku 

kaitset. Üks osaleja tegi ettepaneku kehtestada ühine 

poliitika ohustatud Euroopa liikide kaitseks (vt idee). 

Mitu osalejat on toetanud ideed lõpetada eksootiliste 

loomade kui lemmikloomadega kauplemine (vt idee) 

ning veeloomade kaitsega seotud ideid, sealhulgas 

veeloomade heaolu käsitleva õigusakti rakendamist 

(vt nt idee). 
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Lisaks muudele elurikkuse teemaga seotud 

postitustele paistab silma ettepanek istutada puid 

kõigis nn unustatud paikades, nagu kiirteed, 

mitmetasandilised ristmikud jne, et siduda CO2, 

suurendada evapotranspiratsiooni, parandada 

elurikkust ja reguleerida veevoolu (vt idee). Mõnedel 

üritustel arutati ka üleskutset jätta loodusele rohkem 

ruumi (vt üritus). Lisaks tehakse ühes postituses 

ettepanek luua Euroopa liikuv mereuuringute jaam, et 

saada olulisi teadmisi mere elurikkuse kohta (vt idee). 

 

Põllumajandus 

Veel üks teema, mille kohta on tehtud märkimisväärsel 

hulgal postitusi ja millega seotud ideed on saanud 

palju toetushääli, on põllumajandus. Selle teemaga 

seoses toetavad postitajad üsna sageli ökoloogilise 

põllumajanduse ja väiksemate põllumajandustootjate 

kontseptsiooni (vt nt idee), kutsudes üles keelustama 

pestitsiidide kasutamist ja intensiivset põllumajandust 

(vt nt idee). Mõned postitajad lähevad isegi kaugemale 

ja teevad ettepaneku laiendada pestitsiidide keeldu 

erakasutusele (vt nt idee). Toetust väike- ja 

mahepõllumajandustootjatele ning ELi 

põllumajanduspoliitika tulevikule üldiselt näitab ka 

osalemine ümarlaudades, mida korraldatakse nende 

konkreetsete teemade arutamiseks (vt näiteks üritus). 

Ühe ideederühma raames tuuakse mitmeid näiteid 

selle kohta, kuidas muuta põllumajandus vähem 

saastavaks ja kestlikumaks, kusjuures arutelud 

käsitlevad selliseid aspekte nagu plasti kasutamine 

põllumajanduses kasutatavates kiledes (vt idee) ja 

veetarbimise vähendamine põllumajanduses (vt idee). 

On ideid, mille kohaselt peaks EL tegema rohkem 

taimetoitluse propageerimiseks, et kaitsta kliimat ja 

säilitada keskkonda. Osa postitajaid viitab ka sellise 

tegevuse eetilistele kaalutlustele (vt nt idee). Seda 

küsimust käsitletakse ka teemavaldkonna „Tervis“ 

raames. 

Postitajad on eriti tõstnud esile ka vajaduse tagada 

kohaliku põllumajanduse edendamise kaudu 

toidualane sõltumatus ja toiduga kindlustatus. 

Aruteludes käsitleti toiduvõrgustike loomist linnade 

ümber, viljapuude istutamist linnapiirkondadesse, 

toetust maa soetamisele tootjate ja 

põllumajandustootjate poolt, seades sellisele maale 

hinnapiiri, ja muid meetmeid (vt idee). Lisaks 

hõlmavad ettepanekud suurtele rahvusvahelistele 

supermarketitele kohalike toodete ostukvootide 

kehtestamist (vt idee). 

Põllumajanduse valdkonnas tõstatatakse küsimus, 

kuidas peaks põllumajandus toime tulema kliima 

kõikumistega ja nendeks valmistuma. Sellega seoses 

võivad multifunktsionaalsed ja mitmekülgsed 

agrometsandussüsteemid suurendada huumuse teket 

ning vee ja CO2 sidumise võimet, suurendades seeläbi 

oluliselt põllumajanduse stabiilsust ja tootlikkust (vt 

idee). Lisaks pooldab üks osaleja üleminekut 

intensiivselt põllumajanduselt agroökoloogiale (vt 

idee). 

Lõpetuseks arutletakse põllumajandustootjate 

sissetuleku üle, kusjuures mõned postitajad nõuavad, 

et põllumajandustootjad peavad toetuste asemel 

saama garanteeritud sissetuleku õiglaste hindade 

kaudu (vt idee). 

 

Saaste 

Saastet peetakse üheks üleilmseks 

keskkonnasurvestajaks. Arutlusel on mitmed 

saastevaldkonnad ja järgmised alateemad: 

veereostus, plastireostus ja valgusreostus. 

Veereostuse alateema puhul pööratakse suurt 

tähelepanu vajadusele tagada tulevikus ohutud 

joogiveevarud ja puhtad ökosüsteemid. Lisaks on 

esitatud konkreetsed ettepanekud ookeani- ja 

jõereostuse vastu võitlemiseks (vt nt üritus), näiteks 

idee neutraliseerida ookeanide hapestumine 

konkreetsete bakteritega (vt idee). 

Plastmaterjalide põhjustatud saaste probleemi 

käsitlevad postitused moodustavad postituste 

koguarvust märkimisväärse osa, kajastades üldsuse 

kasvavat muret liigsete plastijäätmete pärast. Lisaks 

üleskutsele jõustada ühekordselt kasutatavate 

plastide keeld ja seda laiendada (vt nt üritus) teevad 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/479
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/37786
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/32639?order=random&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1672l
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/80390
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/713
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/211135?order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/15313
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osalejad ettepaneku piirata pakendites kasutatavate 

plastide liike nendega, mida saab koos ringlusse võtta, 

ilma et oleks vaja komponente eraldada (vt nt idee). 

Lisaks soovitatakse ühe ideena luua rajatised 

jõgedest ja ookeanidest eemaldatud plasti 

ringlussevõtuks (vt idee). 

Lisaks tehakse mõnedes platvormile postitatud 

ideedes ettepanek vähendada valgusreostust (vt nt 

idee). 

 

Toetused, 
maksustamine 

Lisaks mitmesugustele heitkoguste maksustamisega 

seotud ideedele, mida arutatakse kliimamuutustega 

võitlemise teema raames, tehakse selle teema 

kontekstis ka mitmeid ettepanekuid 

keskkonnavaenulike toetuste kaotamiseks, näiteks 

palju toetushääli saanud idee kaotada kõik 

fossiilkütuste toetused (vt idee). Sarnases võtmes 

nõuab teine idee kahjulike kalandustoetuste andmise 

lõpetamist (vt idee). Teisest küljest pooldasid 

ettepanekud elurikkuse ja kliimamuutuste projektide 

toetuste suurendamist või ELi vahendite eraldamist 

majade soojustuse uuendamiseks (vt nt idee). 

Samuti on postitajad pakkunud välja kestlikkusmaksu 

kehtestamise (vt nt idee), mis muudaks mittekestlikud 

tooted kallimaks ja seega nii tarbijatele kui ka 

tootjatele vähem huvipakkuvaks. Lisaks annaks see 

ELile lisatulu ehk nn kliimatulu, mida saaks 

investeerida kestlikkusmeetmetesse, nagu 

elektriautode ostmine ja eramajadele 

päikesepaneelide paigaldamine (vt idee). 

Hoiakute ja 
käitumisviiside 
muutmine 

Rõhku on pandud ka eurooplaste kõigi põlvkondade 

harimisele ja teadlikkuse suurendamisele (vt üritus). 

Kuigi enamik ideid käsitleb nn koolihoovi kaudu noorte 

harimist juba väga varajasest east alates (vt nt idee), 

kutsutakse üles kaasama kliimamuutustega seotud 

algatustesse ka eakamaid eurooplasi, eelkõige 

arvestades Euroopa elanikkonna vananemist (vt nt 

idee). Lisaks rõhutab osa postitajaid, et Euroopa 

institutsioonid peaksid edendama keskkonnateadlikku 

teabevahetust. Näiteks tehakse ettepanek töötada 

välja teabevahetuspaketid teemal „kuidas olla 

keskkonnateadlik eurooplane“ ja tugevdada 

keskkonnaalast haridust, et luua keskkonnateadlikke 

kogukondi (vt idee). 

Kuigi mõned osalejad on teadlikud üksikisikute rollist 

kliimamuutuste vähendamisel, rõhutavad nad 

ettevõtjate vastutust ja kutsuvad inimesi üles võtma 

vastutusele need ettevõtjad, kes väidavad, et nad on 

CO2-neutraalsed, kuid kelle tegevus lähtub siiksi 

mittekestlikust ärimudelist (vt idee). 

 Eluasemed ja ehitus 

Teine teema käsitleb eluasemeid ja ehitust 

ning selle alateema koondab mitmeid ideid ja üritusi, 

mis käsitlevad algatust „Uus Euroopa Bauhaus“ (vt 

üritus) ning mille eesmärk on ühendada uuenduslik 

esteetiline disain konkreetsete meetmetega 

kliimamuutuste vastu võitlemiseks ning muuta meie 

tulevased eluruumid kestlikumaks, taskukohasemaks 

ja juurdepääsetavamaks. Ühe idee puhul nõutakse ka 

kampaaniaid teadlikkuse suurendamiseks 

keskkonnahoidlikust ja kestlikust ehitusest, mille puhul 

kasutatakse vähese CO2 heitega ehitusmaterjale (vt 

idee). 

Sarnaselt keskendutakse Rootsis korraldatavas 

dialoogis sellele, kuidas arendada ja edendada 

kestlike eluasemeid maapiirkondades, et muuta 

maapiirkondades elamine atraktiivsemaks (vt üritus). 

Üks ettepanek hõlmab Euroopa maa korrastamise 

usaldusfondi loomist, eesmärgiga taastada 

mahajäetud maade ja hoonetega alade looduslikkus 

ning edendada sellega elurikkust ja linnaelanike 

elutingimusi (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/668
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/15028
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1780
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/198401?order=recent&page=2&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/105274
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2872
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/59434
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/188894?order=recent&page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/9241
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86131
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/3829
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75505
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Lisaks arendati ka ideed kasutatud elementide ja 

materjalide taaskasutusest ehitustööstuses (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/215062?order=recent
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Selle teemavaldkonna all käsitlevad postitajad 

mitmesuguseid eri teemasid. Kõige sagedasemate 

teemadega tõstetakse esile vajadust tagada võrdne 

juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ning 

soovitatakse suuremat ühtlustamist ja integratsiooni 

Euroopa tasandil. Seda on mõjutanud ka COVID-19 kriis ja 

selle tagajärjed. Teised ideed ulatuvad üleskutsetest 

investeerida rohkem vaimsesse tervisesse, tervisealastesse 

teadusuuringutesse, et võidelda praeguste 

tervisevaldkonnas esinevate probleemidega, pöörates erilist 

tähelepanu vananevale elanikkonnale, kuni üleskutseteni 

investeerida ennetusmeetmetesse, sealhulgas tervislike 

eluviiside edendamisse ja selliste tegurite käsitlemisse, mis 

teadaolevalt põhjustavad terviseprobleeme, nagu 

õhusaaste. Teema kohta on tehtud 2 120 postitust: 962 

ideed, 943 kommentaari ja 215 üritust. Määratletud teemad 

on loetletud vastavalt esinemissagedusele. See 

teemavaldkod hõlmab peamiselt alljärgnevaid teemasid. 

 

 Tervishoiuteenuste kättesaadavus kõigile 

 ELi tervishoiusüsteemide integreerimine 

 Tervislikud eluviisid 

 Tervisealased teadusuuringud 

 Pigem ennetamine kui ravimine 

 Tervena vananemine ja vananemisvastasus 

 Meditsiiniga seotud lähenemisviisid 

 Reageerimine COVID-19-le 

 Tervis digiajastul 

 Vähiravi 

 Tervishoiutöötajad 

 Seksuaal- ja reproduktiivtervis 

 

 

3.  Tervis 
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Üritused 
Konverentsi algusest saadik on ELi liikmesriikides 

korraldatud 215 terviseteemalist üritust, mis 

tähendab et tegemist on ühe teemavaldkonnaga, 

millega seonduvalt on korraldatud kõige vähem 

üritusi. Mõned üritused on suunatud konkreetsetele 

tehnilistele teemadele spetsialiseerunud publikule, 

samas kui teised üritused on olnud avatud laiemale 

üldsusele. 

Mõned üritused käsitlesid tervise tulevikku 

Euroopas üldiselt ja korraldati 

meditsiiniringkondade osalusel (vt näiteks üritus). 

Sama kehtib ka Hispaanias Oviedos toimunud 

ürituse puhul, kus arutati kohalike 

tervishoiuteenuste parandamise viise, kusjuures sel 

üritusel osales Euroopa Komisjoni volinik (vt üritus). 

Üks sageli arutatud teema on Euroopa terviseliidu 

loomine, mis rõhutab vajadust tõhustada ELi 

tasandil koostööd liikmesriikide ja institutsioonide 

vahel. Rumeenias toimunud seotud üritusel 

rõhutasid osalejad ELi tasandi side- ja 

infosüsteemide solidaarsuse ja kerksuse tähtsust 

(vt üritus). 

Paljudel juhtudel olid tervise tulevikku käsitlevad 
arutelud seotud praeguse pandeemiaga. Üks 
pandeemiaga sageli seostatav teema on vaimne 
tervis. See oli mitme Ungaris korraldatud ürituse 
teemaks (vt näiteks üritus). 

Iirimaal toimunud ümarlaual arutati samuti erinevaid 
terviseküsimusi, millega EL silmitsi seisab, ja pakuti 
välja mitmeid ideid, näiteks loovkunstil põhinevate 
ravimeetodite ja heaolutavade lisamine 
tulevastesse ELi tervishoiupoliitikat käsitlevatesse 
ettepanekutesse, üldise tihedama piiriülese 
koostöö edendamine ning muu hulgas selle 
võimaldamine, et patsiendid oleks oma 
terviseandmete omanikud ja neil oleks kontroll 
kõnealuste andmete üle (vt üritus). 

Poolas toimus seksuaal- ja reproduktiivtervise 

teemaline üritus (vt üritus). Sel üritusel arutasid 

osalejad vajadust tagada rasestumisvastaste 

vahendite kättesaadavus ja raseduse katkestamise 

õigust. Samuti toetasid nad üleeuroopalise 

seksuaaltervist käsitleva kampaania ideed. 

Samuti arutati vähivastast võitlust, mis hõlmab 

mitmeid algatusi, et suurendada teadlikkust 

erinevatest vähktõve tüüpidest, ning üht üritust, 

mille käigus tehti ettepanek tugevdada 

riikidevahelist koostööd onkoloogiliste haiguste 

kliiniliste uuringute valdkonnas (vt üritus).  

 

Tervishoiuteenuste 
kättesaadavus 
kõigile 

Selle teemavaldkonna raames on üheks kõige 

sagedasemaks teemaks üleskutse tagada taskukohaste ja 

kvaliteetsete tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus (vt 

näiteks väga suurt toetust saanud idee). 

Esitatud ideedega pooldatakse ka Euroopa 

ravikindlustussüsteemi loomist (vt näiteks idee). Ühe selles 

teemavaldkonnas suurt toetust saanud ideega kutsutakse 

ELi üles tagama kõigile ELi elanikele võrdne juurdepääs 

taskukohastele ja kvaliteetsetele tervishoiu- ja 

sotsiaalhoolekandeteenustele, mida pakuvad vastupidavad, 

piisava personaliga ja hästi varustatud avalikud süsteemid, 

mis on üldiselt kättesaadavad (vt idee). Mitmed ideed on 

seotud vajadusega, et EL eraldaks vahendeid tagamaks 

kõigile juurdepääsu vaimsele tervishoiule, olenemata 

sissetulekust ja vanusest (vt näiteks idee). Samuti on 

esitatud idee tervishoiusektor riigistada, et muuta 

tervishoiuteenused kõigile taskukohaseks (vt näiteks idee) 

ning kaotada ELis kahetasandiline (avalik sektor versus 

erasektor) tervishoiuteenuste kättesaadavus (vt idee). 

Teiste ideedega tõstatatakse ravimite maksumuse küsimus 

ja pakutakse välja viise, kuidas muuta ravimitööstuse 

parema seire kaudu ravimid kõigile taskukohaseks (vt 

näiteks idee). 

Ligipääsetavuse osas pakutakse hulga ideedega välja mitu 

lahendust, et muuta tervishoid praktiliselt kättesaadavamaks 

piiratud liikumisvõimega või kõrvalistes piirkondades 

asuvatele patsientidele (vt näiteks idee). Tervishoiuteenuste 

arendamine kaugemates piirkondades seisneb kiires ja 

takistusteta juurdepääsus meditsiinisüsteemidele, 

kasutades selleks tervisebusse (vt idee). 

Viimane alateema on seotud tervishoiuteenustele 

juurdepääsu võrdõiguslikkuse aspektiga. Postitajad 

märgivad, et teatud patsiendirühmad seisavad sageli silmitsi 

konkreetsete ühiskondlike takistustega. Mõned osalejad 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/109924
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/79267
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/84613
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/118570
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/132760
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/114742
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/5347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13051
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/249118
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/260902
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/133884
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/253837
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/198530
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
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rõhutavad vajadust keskenduda pediaatrilisele ravile, 

eelkõige vähipatsientide puhul (vt näiteks idee), teine idee 

on suurendada puuetega inimestele suunatud kasu (vt idee). 

Üks osaleja nõuab paremat juurdepääsu spetsiaalsetele 

tervishoiuteenustele transsooliste inimeste jaoks (vt idee). 

Võttes arvesse praegust COVID-19 olukorda ja 

vaimse tervise teenuste kasvavaid ootejärjekordi, on 

mitmed ideed seotud vajadusega, et EL eraldaks 

vahendeid tagamaks juurdepääsu vaimsele 

tervishoiule kõigi jaoks, olenemata sissetulekust ja 

vanusest (vt näiteks idee). 

Saksamaal toimunud üritusel „Piirideta tervishoid 

vananevas elanikkonnas“ arutati Euroopa 

tervishoiusüsteemide praeguseid ja tulevasi väljakutseid, 

pidades silmas kahte megatrendi, mis iseloomustavad 

tervist meie ajastul: elanikkonna vananemine ja 

tehnoloogiline revolutsioon. Selle ürituse üks eesmärk oli 

mõista, kuidas kasutada tehnoloogiat, et tagada 

elanikkonna vananemisest hoolimata ulatuslik 

tervisekindlustus (vt üritus). Osalejad määratlesid kolm 

tegevusvaldkonda: rahvusvaheliste koolitusprogrammide 

loomine, geograafiliste piiride ületamine tervisealaste 

teadusuuringute ja tervishoiu puhul ning töömudelite 

(tööaeg ja sisu) ja eelkõige töötajate hindamismehhanismide 

täiustamine. 

 

 

ELi 

tervishoiusüsteemide 
integreerimine 

Tervisega seoses esitatud ideede teemade hulgas on 

üldiselt üks kõige sagedamini nimetatud teemasid ELi 

tervishoiusüsteemide integreerimine ja liikmesriikide 

koostöö suurendamine (vt näiteks idee). Platvormil 

osalejad pooldavad tihedamat liikmesriikidevahelist 

koostööd, et tugevdada Euroopa tervishoiusüsteeme 

(vt näiteks üritus) ja tagada kvaliteetsed 

tervishoiuteenused kogu ELis. Ideede hulka kuuluvad 

kogu ELi hõlmavate hooldusstandardite kehtestamine 

(vt näiteks idee ja idee), meditsiinialaste teadmiste ja 

suutlikkuse koondamine võrgustikku (vt näiteks idee) 

või näiteks intensiivravi osutajate vaba liikumise ja 

kriitiliselt haigete patsientide eest kogu ELis 

hoolitsemise võimaldamine (vt näiteks idee). Samuti 

on tehtud ettepanekuid hooldaja kvalifikatsioonide 

tunnustamiseks kogu ELis, harvikhaiguste Euroopa 

haigla loomiseks (vt idee), siirdamist käsitlevate 

õigusnormide parandamiseks, et luua ühtne siirdamis- 

ja elundidoonorluse süsteem (vt idee), ning Euroopa 

tervishoiuasutuste akrediteerimise ameti loomiseks (vt 

idee). Sellega seoses soovitavad postitajad 

tunnustada haigusi kogu ELis, et luua ravimeetodite ja 

hindamiste andmebaas, et rajada kogu ELi hõlmav 

haigusi käsitlev režiim (vt näiteks idee). Teine idee on 

seotud üksteisega piirnevate riikide vaheliste 

tervishoiukoridoride loomisega (vt näiteks idee). See 

võimaldaks töötajatel, patsientidel ja 

tervishoiutöötajatel reisida tulevaste liikumispiirangute 

ajal üle riigipiiride, tagades seeläbi juurdepääsu 

tervishoiuteenustele. 

Sellega seoses rõhutatakse aruteludes vajadust 

suurendada ELi pädevust rahvatervishoiu valdkonnas 

(vt näiteks idee ja üritus) ning paljud on soovitanud 

muuta Lissaboni lepingut ja seda soovitust toetanud 

(vt näiteks idee). Teised teevad ettepaneku luua 

Euroopa Terviseamet (vt idee) või suurendada 

Euroopa Ravimiameti rolli (vt idee). Üks postitaja teeb 

ettepaneku luua Euroopa tervishoiuministeerium (vt 

idee) või volitatud asutus, mis koordineeriks kõiki ELi 

tervishoiuasutusi, et jälgida ravimitega varustamist 

alates väljatöötamisest kuni tootmiseni (vt idee). 

Sellised ettepanekud on kõige sagedamini esitatud 

seoses sellega, kuidas liikmesriigid tulid toime COVID-

19 pandeemiaga ning sellega seotud 

meditsiiniseadmete nappuse, vaktsiinide 

väljatöötamisega seotud probleemide ja vaktsiinide 

ühisostudega. Sellest tulenevalt rõhutavad postitajad 

vajadust suurendada või paigutada ümber ravimite ja 

meditsiiniseadmete tootmisvõimsust ELis (vt näiteks 

idee). 

Mõned postitajad kutsuvad üles kujundama 

integreeritud strateegia ELi ühiste tervisevaldkonna 

väljakutsetega toime tulemiseks, näiteks Euroopa 

vaimse tervise strateegia (vt näiteks idee) ja 

enesetappude ärahoidmise strateegia (vt näiteks idee) 

või ühise lähenemisviisi harvikhaigustele (vt näiteks 

idee). Poolas korraldatud riiklikul terviseteemalisel 

arutelul tegid osalejad ettepaneku muuta Euroopa 
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Liidu lepingut nii, et vaimse tervise küsimused oleksid 

reguleeritud liidu tasandil (vt üritus). Teised ei pea 

vähktõve vastu võitlemise ja selle ennetamise 

kontekstis asjakohaseks laiendada liidu pädevust 

tervishoiu valdkonnas, kuna liikmesriigid on kohalike 

oludega paremini kursis (vt idee). Mitmed ideed 

käsitlevad terminaalse hoolduse teemat, toetades 

terminaalse hoolduse ühtset Euroopa strateegiat (vt 

idee), samas kui teised keskenduvad vähipatsientide 

palliatiivse ravi parandamisele (vt idee). 

Tervislikud eluviisid 

Üks sageli esinev teema on tervislike eluviiside edendamine. 

Paljud platvormil osalejad leiavad, et ELil võiks olla roll 

eurooplaste seas tervisliku eluviisi edendamisel. Mitu 

postitajat peavad oluliseks veganluse või taimetoitluse 

edendamist, kuna see toob kasu tervisele ja keskkonnale (vt 

näiteks idee). Sellega seoses soovitavad mõned postitajad 

suurendada liha maksustamist ja vähendada tervislike 

toiduainete käibemaksu (vt idee), samas kui teised 

püüdlevad ebatervislike toiduainete üldise maksustamise 

poole (vt näiteks idee). Üks osaleja soovitab subsideerida 

tervislikku ja mahetoitu, et seda saaksid osta ka madala 

sissetulekuga inimesed (vt idee). Mõeldes kehva toitumise 

tagajärgedele, teeb teine osaleja ettepaneku võidelda 

põletikuliste haiguste vastu, mis on seotud halva toitumise ja 

rasvumisega (vt idee). 

Platvormil tehakse ka ettepanek toetada tervisealase 

teadlikkuse ja hariduse (vt näiteks idee ja idee) ning 

tervisega seotud tavade edendamist juba varasest east, mis 

on tervisliku eluviisi üks võtmetegur (vt idee). Sellega seoses 

kritiseeris üks osaleja Nutri-score’i süsteemis kasutatud 

parameetreid (vt idee). Lisaks tervisliku toitumise alasele 

haridusele peavad postitajad eriti oluliseks vaimse tervise 

alast haridust (vt näiteks idee). 

Toidu ja tervise vahelisi seoseid analüüsitakse täiendavalt 

mitme ideega, millega tõstatatakse toidukvaliteedi kontrolli 

tõhustamise küsimus (vt näiteks idee) või teatavate toodete, 

näiteks kunstlike transrasvade keelustamine (vt idee). 

Mainitakse ka toitumist ja tervist mõjutavate 

põllumajandusmeetodite, näiteks intensiivses 

põllumajanduses kasutatavate antibiootikumide 

reguleerimist (vt idee). Leedus toimunud eriüritus oli 

pühendatud ELi kestliku toidupoliitika väljatöötamisele ja 

sellel osales 280 osalejat (vt üritus). Osalejad väljendasid 

vajadust, et EL suurendaks põllumajandustootjate 

eritoetuste kaudu investeeringuid mahepõllumajandusse. 

Üldiselt rõhutavad osalejad vajadust võtta kestliku 

põllumajanduspoliitika rakendamiseks kasutusele alt üles 

lähenemisviis. Sarnaseid ideid on esitatud ka 

teemavaldkonnas „Kliimamuutused ja keskkond“. 

Mitmed osalejad osutavad vajadusele pärssida Euroopa 

tasandil tubaka tarbimist, tõstes selle hinda ja lubades selle 

müüki vaid apteekides (vt näiteks idee), samas kui teised 

pooldavad ELi tasandil püsivamat võitlust uimastite vastu (vt 

idee). Sõltuvuste hulgas, millega EL peaks võitlema, 

nimetatakse ka alkoholi (vt näiteks idee), kusjuures üks 

osaleja teeb ettepaneku lubada nii alkoholi kui ka tubaka 

müüki vaid spetsiaalsetes kauplustes (vt idee). 

Mõned postitajad soovitavad aastaaegadega seotud 

kellakeeramise kaotamist, mis nende arvates parandaks 

üldist tervist ja ohutust (vt näiteks idee). 

 

Tervisealased 
teadusuuringud 

Tervisealased teadusuuringud on valdkonnaülene 

teema, mis põhjustab suurema osaluse ja puudutab mitut 

teemat. Olenemata konkreetsest murekohast toetavad 

postitajad üldiselt teadusuuringutesse tehtavate 

investeeringute suurendamist, eriti kui on tegemist 

uuenduslike biomeditsiiniliste tehnoloogiate uurimisega. 

Mitmed postitajad pakuvad välja erinevaid ideid, et 

arendada Euroopas välja edukas tervishoiu ökosüsteem, 

mis edendab ja toetab tervisealast innovatsiooni ja 

teadusuuringuid (vt näiteks idee). Ettepanekud on 

erinevas vormis, näiteks väga laialdaselt toetatud 

ettepanek innustada programmi „Euroopa horisont“ 

raames teadusuuringuid müalgilise entsefalomüeliidi 

patomehhanismide kohta (vt idee) või üleskutse toetada 

neurodegeneratiivsete haiguste alaseid teadusuuringuid 

(vt idee). 

Seoses teadusuuringute institutsioonilise korraldusega 

ELi tasandil teevad mõned postitajad ettepaneku 

läbipaistva intellektuaalomandi stiimulite süsteemi kohta 
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(vt idee) või tsentraliseeritud Euroopa terviseuuringute 

instituudi loomiseks, et koordineerida tervisealaseid 

teadusuuringuid riiklike instituutide vahel ja investeerida 

ravimiuuringutesse (vt idee). Muude ideede hulgas on 

veel Euroopa nakkushaiguste labori loomine (vt idee). 

Üks inimene rõhutab vajadust, et riiklikud 

teadusuuringute instituudid teeksid koostööd ning et 

kaitseriietuse ja ravimite ostmine, tootmine ja tarnimine 

peab muutuma Euroopa-põhisemaks (vt idee). Samuti 

tuuakse välja vajadus ühendada teadusuuringute 

valdkonnas Euroopa jõud ülikoolidega, et töötada välja 

uus antibiootikum superresistentsete bakterite vastu (vt 

näiteks idee). Samuti toetatakse suurema teadlikkuist 

antibiootikumide kasutamisest ja väärkasutusest (vt 

idee). Osa inimesi soovib ka, et vastu võetaks õigusakt, 

millega muudetakse vaktsiine turustavatele 

ravimiettevõtetele kohustuslikuks avaldada nende 

vaktsiinide kliiniliste uuringute täielikud andmed, et 

soodustada nende ohutuse ja tõhususe hindamist (vt 

idee). 

Probleemide hulgas, mis takistavad teadusuuringute 

raames tõhusalt uurimast haigusi, mis on levinumad 

naiste seas, mainitakse soolist kallutatust. Üks osaleja 

kutsub ELi üles leidma lahenduse probleemile, et 

teadusuuringutes napib naistega seotud andmeid (vt 

idee). 

Mõned postitajad kutsuvad üles kehtestama 

loomkatseteta teadusele ülemineku tegevuskava. Seda 

ideed on jaotises „Muud ideed“ palju toetatud (vt idee). 

 

Pigem ennetamine 
kui ravimine 

Tervisliku eluviisi kategooria puhul nähakse ennetust 

valdkonnana, kus EL saab tõhusalt tegutseda ja peaks 

seda tegema. 

Mitmed esitatud ideed puudutavad seda, et tuleks 

tõsta teadlikkust vaimsest tervisest ja selle 

tagajärgedest, nagu läbipõlemine, stress, depressioon 

ja ärevus, ning soovivad Euroopa tegevuskava 

koostamist selle probleemi lahendamiseks (vt näiteks 

idee), arvestades eeskätt COVID-19 mõju (vt näiteks 

idee). Seda probleemi peetakse eriti pakiliseks noorte 

seas ning sellest tuleneb üleskutse luua vaimse 

tervise Euroopa noorteplatvorm (vt idee) ning teha 

suuremaid investeeringuid teadusuuringutesse (vt 

idee) ja vaimse tervise alast teadlikkust käsitlevatesse 

meediakampaaniatesse (vt idee). 

Pakilise küsimusena on tõstatatud ka õhusaaste mõju 

inimeste tervisele (vt idee), samuti vajadus võidelda 

mürasaaste vastu, kehtestades ranged autorehvide 

mürataseme künnised (vt idee). Lisaks kutsutakse 

üles vähendama kokkupuudet väga ohtlike ainetega, 

sealhulgas per- ja polüfluoritud alküülühenditega 

(PFAS) (vt idee). 

Kooskõlas ennetamisega tutvustab üks idee 

epigeneetiliste tehnoloogiate eeliseid, et edendada 

uut ökoloogilist humanismi, suurendades keskkonna 

ja toidu rolli inimeste ja kogukonna tervise kaitsmisel 

(vt idee). 

Ennetuse ja tervisekontrolli tähtsust rõhutati ka 

üritustel (vt üritus). 

Üks osaleja rõhutab vajadust koostada Euroopa 

tegevuskava ka seoses südame-veresoonkonna 

haigustega (vt idee). 

Tervena 
vananemine ja 
vananemisvastasus 

Mõned osalejad arutavad tervena vananemise ja 

vananemisvastasusega seotud ideid mitmest 

vaatenurgast. 

Arvestades Euroopa elanikkonna vananemist, tõstavad 

postitajad esile, kui oluline on hea tervis nn hõbedases 

eas. Selleks rõhutatakse vajadust kvaliteetsete eakatele 

mõeldud hooldusteenuste järele (vt idee). Üks palju 

toetust leidnud ja kommenteeritud idee propageerib 

tervise ja pikaealisuse alaseid teadusmahukaid uuringuid 

ja tehnoloogiaid, näiteks noorendusteraapiaid ja kliinilisi 

uuringuid. Samuti peetakse väga oluliseks tõhusate 

õiguslike, eelarve-, regulatiivsete ja institutsiooniliste 

kohustuste rakendamist, eesmärgiga suurendada 

eeldatavaid tervena elatavaid eluaastaid (vt idee). Ühes 
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postituses arendatakse ideed veelgi kaugemale ning 

soovitatakse kasutada krüoonikat kui võimalust säilitada 

ravimatu haige inimese keha madalal temperatuuril seni, 

kuni leitakse ravi (vt idee). 

Vananemisvastasuse teema on tõstatatud ka 

majanduskasvu kiirendamise kontekstis, pidades silmas 

tööealise elanikkonna vähenemist (vt idee). 

Ühe osaleja arvates on maapiirkondadel hea potentsiaal 

saada innovatsioonikeskusteks, kus rakendada tervena 

vananemise strateegiaid, kuna sellised nn 

problemaatilised piirkonnad on üldiselt tihedamalt 

asustatud eakate inimestega ja tervishoiuteenuste 

kvaliteet ei ole seal nii kõrge kui linnapiirkondades, 

mistõttu vajatakse uuenduslikke lahendusi (vt idee). Ühe 

postitaja pakutud lahenduseks on toetatud iseseisva elu 

ja erinevate põlvkondade kooselamise kontseptsioon (vt 

idee). 

Leedus toimunud üritusel kasutati huvitavat vanusega 

seotud lähenemisviisi, püüdes mõista noorte ja eakate 

erinevaid arusaamu ja hoiakuid terviseküsimustes (vt 

üritus). Ürituse kaks peamist järeldust olid ühelt poolt 

terviseküsimusi käsitlevate teavituskampaaniate ja 

elukestva õppe tähtsus ning teiselt poolt perekondade 

võtmeroll ja vastastikune toetus terviseprobleemide 

lahendamisel. 

 

Meditsiiniga seotud 
lähenemisviisid 

Osalejad on mõnikord eriarvamusel 

selles, milline on parim meditsiiniline 

lähenemisviis. Kuigi meditsiiniga 

seotud lähenemisviise käsitlevad arutelud 

piirduvad tavaliselt mõne osalejaga, jõuavad mõned 

küsimused laiema publikuni. Nii on see terminaalse 

hoolduse teema puhul. Üks postitaja teeb üleskutse 

koguda rohkem andmeid elulõpu valikute kohta ja 

tunnustada kogu Euroopa Liidus elutestamenti (vt 

idee). 

Üks terminaalset hooldust käsitlevatest ideedest 

keskendub vähipatsientide palliatiivse ravi 

parandamisele (vt idee). 

Lisaks elu lõppu käsitlevate õigusaktide vastuvõtmise 

toetamisele on üks ühiselt arutatud teema leebete 

uimastite dekriminaliseerimine meditsiiniliseks 

kasutuseks. Eelkõige soovivad mitmed osalejad, et 

dekriminaliseeritaks kanepi kasutamine ravi- ja 

teraapiaeesmärkidel (vt idee ja idee). 

Platvormil arutatakse laialdaselt loodusravi (nt 

fütoteraapia, homöopaatia jne) integreerimist 

meditsiinisüsteemi, et täiendada allopaatilist meditsiini 

(vt näiteks idee). Lisaks väljendatakse vajadust 

kasutada meditsiinis terviklikumaid lähenemisviise (vt 

näiteks idee). Sellega seoses leiavad postitajad, et 

mittemeditsiinilised sekkumised võivad tuua 

patsientide tervise ja iseseisvuse sisukohast 

tõendatud kasu (vt näiteks idee). 

Teised osalejad rõhutavad tõenduspõhise ravi 

praktiseerimise ja teadusinfo kättesaadavuse 

tagamise tähtsust, et võidelda tervisega seotud 

valeuudiste vastu (vt näiteks idee). 

Reageerimine 
COVID-19-le 

Pandeemia on kindlasti tekitanud huvi tervise vastu ja 

sellega seotud muresid. Seda mainitakse paljudes 

platvormil avaldatud ideedes. Tervishoiuressursside 

(nii haiglate inimressursside, maskide või vaktsiinide) 

nappus on tekitanud avaliku arutelu seoses 

vajadusega, et EL oleks tervishoiu valdkonnas 

strateegiliselt sõltumatu. Üks suurt toetust leidnud 

idee on seotud sõltumatusega põhiravimite tootmisel 

(vt idee). 

COVID-19 tagajärgi arutatakse laialdaselt ning 

postitajad leiavad üldiselt, et on vaja taastada 

ratsionaalne ja teaduslik usaldusväärsus ning usaldus 

meditsiini ja poliitika vastu, arvestades pandeemia ajal 

laialdaselt levitatud väärarusaamu ja valeuudiseid. 

COVID-19ga seotud meetmeid käsitlevates 

aruteludes nõustuvad postitajad, et kõiki COVID-19 

meetmeid ELis tuleks rakendada tõenduspõhiselt, et 

nende kulu ja tulu saaks võimalikult realistlikult 

analüüsida (vt idee). Eelkõige hoiatab üks osaleja 

selle eest, et seoses meditsiiniasutuste 

ümberkorraldamisega COVIDit põdevate patsientide 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/130947
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/227140
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/102631
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/91807
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94216
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/218131
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/129066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/243512
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/217
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
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ravimiseks, ei ignoreeritaks ega lükataks edasi teiste 

haigustega patsientide ravi (vt idee). Sellega seoses 

kutsuvad postitajad üles meditsiinitöötajate suutlikkust 

suurendama (vt näiteks idee). 

Mõne idee puhul rõhutatakse vajadust töötada välja 

kaasavad strateegiad tulevaste pandeemiatega 

toimetulekuks ELi tasandil, kaitstes puuetega inimeste 

õigusi (vt idee). Üks ettepanek on viia läbi uuring selle 

kohta, milline on COVID-19 meetmete mõju 

vanadekodude patsientidele ja töötajatele eri ELi 

riikides, et saada vahetut teavet eakate COVID-19 

meetmetega seotud kogemuste kohta (vt idee). Lisaks 

nõuab üks postitaja pandeemiaga kaasnevate 

kahjude ja varjatud mõjude uurimist (vt idee). 

Mitu osalejat soovivad suuremat vaimse tervise alast 

tuge, et tulla toime pandeemia sotsiaalsete ja 

majanduslike tagajärgedega, eriti noorte puhul (vt 

näiteks idee ja idee). Seda teemat on käsitlenud ka 

mitmed üritused, näiteks puudutas üks üritus 

küsimust, milline on Euroopa rahvatervishoiu tulevik 

pärast koroonakriisi (vt üritus). 

Vaktsineerimisprogrammi-teemalistes aruteludes on 

näha väga vastandlikke seisukohti, alates ideest, et 

vaktsineerimine peaks olema kõigile kohustuslik (vt 

näiteks idee), kuni selleni, et inimestel peaks olema 

valikuvabadus (vt näiteks idee). Ühe postitaja arvates 

ei tohiks vaktsiinid olla kohustuslikud noortele ja EL ei 

tohiks neid survestada, võimaldades vaktsineeritutele 

lihtsustatud korras rahvusvahelist reisimist, ning et kui 

nõutakse PCR-teste, peaksid need olema tasuta (vt 

idee). Samuti tehakse ettepanek, et ELi liikmesriigid 

peaksid kokku leppima antikehade hulka (või 

vaktsiini/tõhustajat) tõendavate riiklike dokumentide ja 

vastavate WHO standardite tunnustamises (vt idee). 

Samuti arutletakse laialdaselt roheliste 

vaktsineerimistõendite üle, kus üks leer kutsub üles 

neid tühistama (vt näiteks idee) sest kardab kahe eri 

klassi tekkimist ühiskonnas (vt idee) ja pakub, et 

eurooplased peaksid mittevaktsineerimise õigust 

kaitsma (vt idee), ning teine leer toetab nimetatud 

tervisetõendit ja kohustuslikku vaktsineerimist kui osa 

kollektiivsest viirusevastasest jõupingutusest, mis 

tagab tervishoiusüsteemide toimimise (vt näiteks 

idee). Ühes postituses käsitletakse ELi tasandi 

vaktsiinihankemenetlusi, nõudes ravimifirmadega 

sõlmitud lepingutega seoses suuremat avalikustamist 

ja läbipaistvust (vt idee). 

Mitu postitajat nõuab suuremat solidaarsust ning 

ülemaailmse partnerluse ja rahastamisvõimaluse 

loomist haiguste tõkestamiseks ja nende 

likvideerimiseks ülemaailmselt ning pakub, et Euroopa 

võib olla maailmas esirinnas pandeemiate, vähktõve 

ja südamehaiguste vastu võitlemisel ja neist jagu 

saamisel (vt idee). Üks postitaja teeb ettepaneku, et 

Euroopa Komisjon peaks koostöös Maailma 

Terviseorganisatsiooniga edendama rahvusvahelist 

kokkulepet, mis võimaldaks pandeemiate ajal ravimite 

tootmist ja levitamist kogu maailmas (vt idee), ning 

ühes teises postituses rõhutatakse vajadust 

vaktsineerida kogu maailm, et vältida uute tüvede 

tekkimist (vt idee). Samas pakutakse välja, et võtta 

tuleks meetmeid ettevõtete patentide kaitsmiseks ning 

et Euroopa Komisjonil võiks olla oluline roll vahendaja 

ja saadikuna (vt idee). 

Tervis digiajastul 

Platvormil osalejad on põhjalikult arutanud 

tehnoloogia panust tervishoiu valdkonda, sealhulgas 

digitaliseerimise negatiivset mõju inimeste tervisele. 

See kujutab endast paljude jaoks digirevolutsiooni 

tumedat poolt. 

Grupp postitajaid arutles selle üle, millised on viimastel 

aastakümnetel aset leidnud järjest suurema 

digitaliseerimisega seotud võimalused ja terviseohud. Mitme 

idee puhul peetakse Euroopa e-tervise süsteemide 

digitaliseerimist, ühilduvust ja integreerimist võimaluseks 

pakkuda kõigile ELi kodanikele koostalitlusvõimelisi 

terviseregistreid (vt näiteks idee). Üldiselt rõhutavad 

osalejad tehisintellekti kasutamist ja andmete keskset rolli 

(vt näiteks idee). Mõned postitajad on siiski ettevaatlikud ja 

rõhutavad selliste tundlike andmete haavatavust ning 

vajadust piirata tervishoiuandmestike mahtu nii riigi kui ka 

üleeuroopalisel tasandil (vt idee). Näiteks soovib üks 

postitaja riiklike genoomiandmebaaside keelustamist, kuna 

eraelu puutumatusega seotud õiguste rikkumise oht on suur 

(vt idee). 

Teisest küljest arutatakse senisest enam digisõltuvuse 

teemat ja pakutakse välja, et koostada tuleks ELi 

digisõltuvuse vastane tegevuskava (vt idee), kusjuures 

mõned postitajad on teinud ettepaneku, et digisuhtluse 

piiramiseks tuleks korraldada koolitusi koolides ja 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/95338
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/6951
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11153
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/107944
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/241792
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/22573
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/247831
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/32675
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/39686
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/242782
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18316
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16931
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4065
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/33958
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/65770
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/15151
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/257732
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
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teavituskampaaniaid täiskasvanutele. Samuti toodi esile 

digisõltuvuse ja eelkõige videomängudest sõltuvuse 

probleem (vt üritus) ning pakuti välja ideid, näiteks 

veebipõhiste eneseabiliideste idee. Ühe ideena pakutakse 

välja, et esmatähtsaks tuleks pidada füüsilise aktiivsuse 

alaste teadusuuringute ning e-tervise kontaktpunktide 

selliste digitaalsete lahenduste rahastamist, mis aitavad 

inimestel jääda füüsiliselt aktiivseks ning seega ära hoida 

mitmesuguseid selle puudumisest tingitud kroonilisi haigusi 

(vt idee). 

 

 Vähiravi 

Vähk on teema, mida platvormil sageli mainitakse, 

eelkõige seoses ennetamisega aga ka selle sotsiaalsete 

ja psühholoogiliste tagajärgedega (vt näiteks idee). Ka 

siin soovitavad osalejad koondada kogu ELis vahendid 

võitluseks vähiga (vt näiteks idee). 

Postitajad rõhutavad varajase diagnoosimisega seotud 

koordineeritud jõupingutuste vajadust, näiteks 

sõeluuringute teostamist, mida EL peaks toetama (vt 

näiteks idee ja idee). 

Vähi ennetamisega seoses sisaldab üks idee 

ettepanekut keelustada solaariumid, et vältida nahavähi 

tekke riski (vt idee), samas kui teine postitaja rõhutab 

vähiennetuse tähtsust maapiirkondades, kuhu 

vähiennetuskampaaniad sageli ei jõua (vt idee). Mõned 

osalejad rõhutavad, et tervislike eluviiside ja ennetuse 

edendamisel meeste seas on takistuseks soolised 

stereotüübid ja häbimärgistamine. Nad soovivad, et EL 

töötaks välja sihipärased teadlikkuse suurendamise 

kampaaniad, eelkõige eesnäärmevähi ennetamise 

valdkonnas (vt idee). 

 

 

Tervishoiutöötajad 

Osalejad on tõstatanud tervishoiusektori töötingimuste 

teema mitte ainult seoses tervishoiu, vaid ka rände ja 

sooga (vt näiteks rännet käsitlev peatükk). Osalejad 

on rõhutanud tervishoiusektoris töötavate naiste 

panust ja vajadust neid toetada, investeerides 

juhtimis- ja võimestamisprogrammidesse (vt idee). 

Tervishoiutöötajaid puudutavates ideedes 

rõhutatakse seda sektorit mõjutavaid halbu 

töötingimusi (vt näiteks idee), nõudes üldiselt palkade 

ja töötingimuste parandamist (vt idee). 

Pandeemia aitas esile tõsta ka tervishoiutöötajate 

olulist ühiskondlikku panust, tekitades mõnikord 

ulatuslikumaid arutelusid praeguste 

tervishoiusüsteemide olemuse üle ja selle üle, milline 

on erasektori osalejate roll selles sektoris, sealhulgas 

erastamise mõju töötingimustele (vt idee). 

Ühe idee kohaselt oleks vabatahtlike jõupingutusi ja 

nende tegevuse mõju COVID-19 pandeemia ajal sobiv 

tunnustada Euroopa vabatahtlike aasta kaudu (vt 

idee). 

 

Seksuaal- ja 
reproduktiivtervis 

Mitme ideega ja mitmel üritusel on arutatud üleskutset 

tagada kõigile naistele juurdepääs taskukohastele ja 

kättesaadavatele rasestumisvastastele vahenditele 

(vt üritus). Mõni idee käsitles ettepanekut, teha 

selleks, et võidelda menstruatsiooniga seotud 

rahapuuduse vastu, menstruaaltarbed avalikus ruumis 

tasuta kättesaadavaks (vt näiteks idee). Teistes 

ettepanekutes soovitatakse vähendada makse või 

kaotada maksud, mida kohaldatakse naiste 

tervisetoodete, näiteks hügieenisidemete suhtes (vt 

idee). Lisaks tõstatatakse küsimus seoses vajadusega 

rohkem uurida naiste reproduktiivtervist ning 

arendada välja vähem invasiivseid naiste ja meeste 

rasestumisvastaseid vahendeid (vt idee) ning seoses 

sellega, et SOS-pill peaks olema igas riigis ilma 

retseptita saadaval. Samuti kajastatakse platvormil 

abordiõiguse vastaseid seisukohti (vt idee). 

Postitustes käsitletakse vajadust edendada 

seksuaalharidust kas üleeuroopalise lähenemisviisi, 

seksuaaltervise kampaaniate või selles valdkonnas 
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https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/252786
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tegutsevate valitsusväliste institutsioonide toetamise 

kaudu (vt näiteks idee). 

Berliinis toimunud üritusel arutati tulevikuväljavaateid, 

kuid eelkõige kehavälise viljastamisega seotud eetilisi 

küsimusi (vt üritus). Ühes ettepanekus soovitatakse 

luua ELi rahastatud ja edendatavad seksuaaltervise 

kliinikud (vt idee), samas kui teises rõhutatakse HIV-

vastase võitluse tähtsust (vt idee). 

http://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/238327
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/24190
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/190742
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Joonis 5 – Teemavaldkonna „Tervis“ mõttekaart, 1.osa 
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Joonis 6 – Teemavaldkonna „Tervis“ mõttekaart, 2.osa 
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 Teemavaldkonna „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 

töökohad“ kohta on kuni 20. veebruarini 2022 laekunud 

kokku 1867 ideed, 2037 kommentaari ja 573 üritust. 

Postitajad rõhutavad, kui oluline on, et EL muutuks 

kaasavamaks ja sotsiaalselt õiglasemaks, eriti COVID-19 

pandeemia taustal, ning osutavad mitmele sellega seotud 

probleemile, nagu noorte eurooplaste vähene toetamine ja 

vähene koostöö liikmesriikide vahel. Tingimusteta 

põhisissetuleku tagamine kogu ELis on üks kõige 

sagedamini soovitud mehhanism Euroopa kaasavamaks ja 

sotsiaalselt õiglasemaks muutmisel. Lisaks teevad 

postitajad mitmeid ettepanekuid ELis majanduskasvu 

hoogustamiseks, võttes kasutusele majanduspoliitika, 

süvendades veelgi Euroopa ühtset turgu, keskendudes 

innovatsioonile ning edendades ja toetades VKEsid ja 

strateegilisi tööstusharusid. Lisaks usuvad postitajad, et 

rohe- ja digipööre pakuvad võimalusi Euroopa töötajate 

oskuste täiendamiseks ja muutuva tööturuga 

kohanemiseks, et Euroopa majandus oleks 

konkurentsivõimeline ja autonoomsem. Need eri ideed saab 

rühmitada alljärgnevatesse teemavaldkondadesse. 

4. Tugevam 
majandus, 
sotsiaalne õiglus ja 
töökohad  
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 Kaasavam, sotsiaalselt õiglasem Euroopa 

 Majanduse taastamine 

 Innovatsioon – majanduskasvu edendamine 

 Sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustus 

 Maksustamine õiglase majanduse nimel 

 Euroopa ühtse turu edasine tugevdamine 

 Töökohtade loomine 

 Praeguse majandusmudeli kahtluse alla 

seadmine 

 Tarbijaõigused ja -kaitse 

 

Üritused 
On korraldatud mitmeid osalusüritusi, et inimesed 
saaksid väljendada oma arvamust ELi kohta ja 
seoses oma muredega tuleviku osas. Näiteks 
Itaalias koguti Euroopa tuleviku teemalisel 
noorteseminaril mitmeid ideid ja ettepanekuid, mis 
olid seotud nõuetekohaste töötingimuste tagamise 
ja kvaliteetsete töökohtade loomisega, ning 
ettepanekuid diskrimineerimise, vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse kõigi vormide vastu 
võitlemiseks (vt üritus). Sarnaselt arutleti Portugalis 
toimunud Euroopa tuleviku konverentsi üritusel 
selle üle, kuidas luua „põhjalike muutuste“ kaudu 
sidusam ja sotsiaalsem Euroopa (vt üritus). 
Konverentsil „Bulgarian Voices for Europe“ 
(„Bulgaaria hääled Euroopa nimel“) käsitleti 
turismitööstuse probleeme nii riiklikul kui ka 
Euroopa tasandil (vt üritus). Korraldati mitu üritust, 
näiteks osalusseminar, millel käsitleti kestlikku 
turismi ning kohaliku kultuuripärandi säilitamist ja 
väärtustamist (vt näiteks üritus). 

Rühm kodanikuühiskonna spetsialiste osales 
arutelus, mis käsitles majanduskoostööd ja klastrite 
väljavaateid lühendada teekonda ülemaailmsete 
väärtusahelate, tootmise ja kasutamise vahel (vt 
üritus). 

Euroopa vaesusevastane võrgustik korraldas 
ürituse, et arutada oma kirjalikku seisukohavõttu, 
milles tuuakse välja seitse peamist prioriteeti, et 
tagada ELi tugev roll vaesuse ja ebavõrdsuse 
algpõhjustega tegelemisel, muu hulgas üleskutse 
seada sotsiaalsema Euroopa loomine kogu ELi 
poliitika keskmesse ning tagada inimõiguste ja 
võrdõiguslikkuse parem kaitse (vt üritus). 

Poolas toimunud õpilasseminaril arutati 
miinimumpalga kehtestamise teostatavust ELi 
tasandil. Õpilased sõnastasid mitmeid ettepanekuid 

alates kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamisest 
kogu ELis kuni piiriülese koostööni lisaks 
miinimumpalga kehtestamisele teatavatel 
kutsealadel (vt üritus). Seda, kas EL peaks 
kehtestama miinimumpalga, arutati ka Taanis 
toimunud üritusel (vt üritus). 

Toimus piiriülene häkaton tööalase liikuvuse, 
piiriülese koostöö, ühtekuuluvuse ja 
vastupanuvõime teemal, pidades eelkõige silmas 
COVID-19 pandeemiat (vt üritus). Luksemburgis 
korraldati veel üks häkaton, kus noored ettevõtjad 
arutasid oma tulevikuvisiooni, kusjuures mõned 
põhisõnumid olid investeerida digiüleminekusse ja 
digioskustesse ning naiste ettevõtlusse, edendada 
kestlikku arengut ja toetada meie ühiskonda 
positiivselt mõjutavaid ettevõtteid (vt üritus). 

Kaasavam, 
sotsiaalselt 
õiglasem Euroopa 

Selle valdkonna raames on kõige rohkem ideid 

tekitanud püüdlus luua Euroopas kaasav ja 

sotsiaalselt õiglane majandus. Selle teema eesmärk 

on tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust kui tugeva 

majanduse saavutamise vahendit (vt idee). Selle 

teema raames esitatud arvukate ideedega kutsutakse 

laiendama Euroopa sotsiaalõiguste sammast (vt 

näiteks suure toetuse osaliseks saanud idee) ja ELi 

ühtset lähenemisviisi sotsiaalkindlustusele, mis ulatub 

alates vanemlusest ja perekonnast kuni õiguseni 

kättesaadavale eluasemele ja pensionipoliitikani (vt 

näiteks üritus). Teised postitajad käsitlevad Euroopa 

sotsiaalõiguste sammast kui suunanäitajat sotsiaalse 

Euroopa saavutamiseks ning kutsuvad üles 

kehtestama miinimumeesmärgid tööhõive, vaesuse 

vähendamise ning hariduse ja oskuste valdkonnas (vt 

idee). Teisalt väidavad mõned postitajad, et tööõigus, 

sotsiaalhoolekanne ja pensionisüsteemid peaksid 

jääma iga liikmesriigi pädevusse (vt idee). 

Mitmed postitajad soovivad sotsiaalselt õiglasemat 

Euroopat, mida oleks võimalik saavutada näiteks 

sotsiaalse võrdõiguslikkuse mõõtmise indeksi 

väljatöötamisega (vt näiteks idee). 

Üks käesoleva teema raames kõige enam arutatud 

alateema on vajadus töötada soolise võrdõiguslikkuse 

saavutamiseks välja poliitika nii institutsioonilisel 
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tasandil kui ka kultuurilisel ja hariduslikul tasandil (vt 

näiteks idee). Üks ettepanek on kehtestada ettevõtete 

juhtivatele ametikohtadele sookvoodid (vt idee). 

Võrdõiguslikkuse poliitikat kavandavad ideed on 

konkreetselt seotud vanemapuhkuse (vt idee) ja võrdsete 

töövõimalustega (vt idee). Sellega seoses käsitleti 

paneelarutelul ettevõtluskeskkonnas naisettevõtjate ees 

seisvaid probleeme, palgaerinevusi ja 

rahastamisvõimalusi ning tõsteti esile näiteid headest 

tavadest kohalikul ja riiklikul tasandil (vt üritus ja üritus). 

Tõstatati ka COVID-19 pandeemia aegse naiste tööhõive 

ebakindlusega seotud kaalutlusi (vt idee ja idee). 

Muud ideed hõlmavad näiteks üleskutset soolise 

võrdõiguslikkuse tagamiseks arhitektuuri ja tsiviilehituse 

valdkonnas (vt idee). Ühe platvormil registreeritud ideega 

toetatakse võrdse kohtlemise direktiivi vastuvõtmist, et 

tagada võrdne kohtlemine kõigis eluvaldkondades (vt 

idee). Sellega seonduvad ideed käsitlevad seksuaalse 

vägivalla ja koduvägivalla vastaseid meetmeteid, 

kutsudes eelkõige üles tegema algatusi ohvrite 

toetuseks, kasutades näiteks mobiilirakendust (vt idee). 

Ühe alateemaga, millega edendatakse Euroopa 

kaasavamaks muutmist ning mida käsitlevad paljud 

postitajad, arutatakse vajadust hõlbustada puuetega 

inimeste kaasamist, tagades näiteks riiklike puudega 

isiku kaartide kehtivuse kogu ELis (vt idee) ja parandades 

turismipiirkondade juurdepääsetavust (vt idee ja üritus). 

Toetatakse ka puuetega inimeste sotsiaalvõrgustiku 

loomist (vt idee). Lisaks keskendutakse mõne idee puhul 

linnaplaneerimisele ja tehakse ettepanek muuta avalikke 

ruume (nt pargid, kultuurikeskused) nii, et nad 

soodustaksid põlvkondadevahelist suhtlust (vt näiteks 

idee). See oli ka üks mitmest ideest, mis esitati 

Hispaanias toimunud üritusel ning millega innustati 

inimesi jagama oma seisukohti selle kohta, kuidas nad 

muudaksid oma linna paremaks, kui nad oleksid 

linnapead (vt üritus). 

Sarnaselt toetatakse ühe ideega kestlikke 

linnaplaneerimise põhimõtteid, mille eesmärk on seada 

hea elukvaliteediga linnad vastupanuvõimelise ja 

sotsiaalselt õiglase Euroopa majanduse keskmesse, 

sealhulgas edendada kohalikke ettevõtteid ja kohalikku 

majandust, juurdepääsu ühistranspordile, head 

õhukvaliteeti jne (vt idee ja idee). 

Toetatakse arvamust, et vaja on aidata allpool vaesuspiiri 

elavaid inimesi ja vähendada ebavõrdsust (vt näiteks 

idee). Mõne ideega rõhutatakse ka vajadust teha 

suuremaid jõupingutusi, et võidelda kodutusega (vt 

näiteks idee) ja töötada välja roma vähemuste 

integreerimise strateegiad (vt üritus ja üritus), sealjuures 

väljendati ka skeptilisemaid seisukohti (vt idee). 

Mitme idee raames käsitletakse vajadust kehtestada 

õigus mitte olla kättesaadav (vt näiteks idee ja idee). 

Ühe ideega toetatakse kolmandate riikide kodanike 

sinise kaardi kehtivuse pikendamist pärast nende 

esialgse töö lõppemist (vt idee). 

 

Majanduse 
taastamine 

Majanduse taastamine on üks teemadest, mille puhul 

on registreeritud kõige suurem osalus. Platvormil 

osalejad jagasid oma seisukohti vajaduse kohta 

hoogustada siseturgu, et suurendada selle 

konkurentsivõimet ja stimuleerida innovatsiooni, mis 

aitab kaasa majanduse taastamisele (vt idee). Sellega 

koos toetavad mitmed osalejad ideed Euroopa uuest 

ühiskondlikkust leppest õiglase taastumise jaoks (vt 

idee). Lisaks innustab üks osaleja Euroopa sotsiaalse 

turumajanduse saavutamiseks tugevdama sotsiaalset 

dialoogi ja kollektiivläbirääkimisi (vt idee). 

Platvormil esitatud kommentaarides ja ideedes 

väljendatakse muret valitsemissektori võla 

suurenemise pärast ELis (vt näiteks idee ja üritus): 

arutletakse Euroopa Keskpanga (EKP) rolli üle, 

kutsudes üles vaatama läbi stabiilsuse ja kasvu pakti 

nõuded (vt idee), sh õigusaktid jooksevkonto 

tasakaalustamatuse kohta (vt näiteks idee), ning 

kutsudes üldisemalt üles laiendama ja tugevdama 

EKP volitusi (vt idee ja idee). 

Arutelus keskenduti peamiselt ELi taastekavale, mille 

puhul tõid vastajad esile ELi liikmesriikidele ühise 

solidaarsuse probleemi ja arutasid rahaliste vahendite 

kasutuselevõtmisega seotud probleeme (vt näiteks 

idee ja üritus). Samal ajal rõhutavad postitajad, et 

taastekavade rakendamine peab olema range, tõhus 

ja läbipaistev (vt näiteks idee). 

Postitajad esitavad sageli ideid, mis käsitlevad 

kohaliku tarbimise ja tootmise edendamist, mille 
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kasvumootoriks on VKEd ning neid peetakse ELi 

majanduse taastamisel väga oluliseks. Seetõttu 

rõhutavad kodanikud vajadust kõrvaldada ettevõtjate ees 

seisvad bürokraatlikud takistused (vt näiteks idee ja 

üritus) ning lihtsustada bürokraatlikke menetlusi 

välismaiste idufirmade jaoks (vt idee). Samuti soovitavad 

osalejad, et ELi rahalised vahendid peaksid olema 

suunatud ka VKEdele (vt näiteks idee). Kooskõlas selle 

teema üldise suundumusega kutsutakse üles 

suurendama ELis kaupade tootmist, mitte neid importima 

(vt idee ja idee). Üks postitaja teeb ettepaneku, et ära 

tuleks märkida internetis müüdavate toodete päritolu, et 

edendada rohkem kohalike toodete tarbimist (vt idee). 

Seoses majanduse taastamise strateegiatega 

rõhutatakse olulise väärtusena ühtekuuluvust, seda koos 

sotsiaalsete õigustega internetis ja noorte tööhõive 

vajaduste käsitlemisega (vt üritus). COVID-19 kriisi 

järgse majanduse taaskäivitamise ühe strateegiana on 

esitatud näiteks ka investeerimine tulevastesse 

põlvkondadesse (vt idee). 

Samamoodi arutavad postitajad COVID-19ga seoses 

vajadust rahastada tulevasteks võimalikeks 

pandeemiateks valmisoleku meetmeid (vt näiteks idee). 

Sellega seoses käsitletakse ühe idee raames 

tervishoiutöötajate nappust Euroopas (vt idee). Lisaks 

rõhutavad postitajad, kui oluline on eraldada avaliku 

sektori vahendeid väiketootjate ja -kauplejate 

toetamiseks, et hüvitada neile kõik pandeemia ajal 

toimunud sulgemistest tulenevad kahjud (vt idee). 

Innovatsioon – 
majanduskasvu 
edendamine 

Paljudes selle teemavaldkonna raames tehtud 

postitustes osutatakse innovatsioonile kui Euroopa 

majanduse põhiväärtusele. Postitajad soovitavad 

edendada majanduskasvu, investeerides 

kõrgtehnoloogilistesse teadusuuringutesse, oskustesse, 

teadmistesse ja eksperditeadmistesse (tehisintellekt, 

plokiahel, nanotehnoloogia, energia salvestamine, 

laboris kasvatatud liha jne). Mõne ideega arutatakse 

konkurentsi muutumist, liikudes kulude minimeerimiselt 

teadmiste maksimeerimisele, mis annab Euroopa 

teadmistepõhisele majandusele võimalusi end 

kehtestada (vt idee ja idee). Lisaks määratletakse mitme 

ideega vajadus tehnoloogilise sõltumatuse järele, näiteks 

arendades ELi riistvara tootmisvõimsust ning 

vähendades ELi tööstuslikku ja kaubanduslikku sõltuvust 

välisriikidest (vt näiteks idee). 

Selle teema raames kõige enam korduvad ideed on 

seotud vajadusega toetada väikeseid ja keskmise 

suurusega ettevõtjaid (vt näiteks idee) ning stimuleerida 

ettevõtlust (vt idee). Idufirmade ning väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEde) rahastamist peetakse 

tegelikult üheks oluliseks innovatsiooni mootoriks (vt 

näiteks idee). Postitajad teevad ettepaneku toetada 

VKEsid näiteks ELi fondi kaudu, mis pakub VKEdele 

stardikapitali (vt idee), või Euroopa VKEdele pühendatud 

e-kaubanduse platvormi kaudu (vt idee). Üks osaleja 

juhib tähelepanu Hiina arengule innovatsiooni ja 

majanduskasvu keskuste ning soodsate haldus- ja 

maksureeglite kaudu, mis soodustasid investeeringuid ja 

idufirmade kasvu. Kõnealune osaleja kutsub sellistest 

näidetest lähtuvalt üles Euroopa poliitikat muutma (vt 

idee). Lisaks soovitatakse ühe ideega võimaldada 

soodsat maksustamist tipptasemel tehnoloogiasektorites 

tegutsevate idufirmade puhul (vt idee). 

Paljudes postitustes rõhutatakse ka võimalust asutada 

ettevõtteid Euroopa väikestes külades ja piirialadel (vt 

näiteks idee ja üritus), kasutades ka kaugtöö võimalust 

(vt idee). Mitme ideega toetatakse detsentraliseerimist ja 

tõhustatud kohalikku valitsemist (vt idee ja üritus), 

pidades silmas ka piirkondlike territoriaalsete erinevuste 

vähendamist ja ajude äravoolu paljudest piirkondadest 

(vt üritus). Samuti korraldati üritus, mille käigus arutati 

mooduseid, kuidas motiveerida noori jääma 

maapiirkondadesse ja väikelinnadesse. Sarnaselt arutati 

mitmel üritusel võimalusi piirkondade kohaliku arengu 

väärtustamiseks, et edendada kestlikku turismi (vt üritus 

ja üritus). 

Äärmiselt oluliseks peetakse investeeringuid 

teadusuuringutesse ja haridusse (vt idee ja üritus), 

toetades teadmiste jagamist laborite avatud võrgustiku 

või Euroopa taristuameti kaudu (vt idee). Ühe suurt 

toetuse pälvinud ideega kutsutakse ELi üles täitma oma 

lubadust eraldada 3% SKPst teadusuuringutele ja 

innovatsioonile (vt idee). Teine ettepanek käsitleb 

omalaadset teadusvaldkonna Spotify’d ehk 

kättesaadavat andmebaasi, mis sisaldab 3D-printimise 

mudeleid (vt idee), e-õppe materjale ja 
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haridusprogramme ning mis koondab kutsealase 

hariduse rahvusvahelisi häid tavasid (vt idee). Seoses 

teadusuuringutega soovitatakse ühes ettepanekus 

lihtsustada patente patendifondi kaudu (vt idee). Samuti 

kutsutakse üles looma Euroopa Tervishoiu ülemametit, 

mis peaks innustama avaliku ja erasektori 

teadusuuringuid tervishoiu valdkonnas (vt idee). Üks 

osaleja pooldab innovatsiooni soodustamiseks seda, et 

innovatsiooni toetatakse suurendades standardimise 

vabadust, et vähendada õiguslikku vastutust seoses 

alternatiivseid lahendusi pakkuvate uuenduslike 

lähenemisviisidega (vt idee). Teadusuuringute ja 

innovatsiooni edendamiseks on tehtud arvukalt 

ettepanekuid, et edendada peamiste progressi 

võimaldavate tehnoloogiate arendamist Euroopas (vt 

idee). 

Teistest ideedest ilmneb, et innovatsiooni ja 

majanduskasvu eeltingimuseks peetakse digimajandust, 

võttes arutluse alla krüptoraha (vt näiteks idee) ja 

kohalikud digitaalsed vääringud, mis oleksid kasutusel 

paralleelselt euroga (vt näiteks idee). Mis puutub 

krüptorahasse, siis on postitajate arvates kodanike 

kaitseks vajalik reguleerimist (vt näiteks idee). 

Innovatsiooni ja majanduskasvu küsimusi arutatakse ka 

seoses keskkonna, kliimamuutuste ja rohepöördega (vt 

idee). Seega on platvormil olemas ideed 

kliimaneutraalsuse eesmärkide ja ELi võimaliku juhtrolli 

kohta (ülemaailmse) rohelise majanduse loomisel ja 

sellesse investeerimisel (vt näiteks idee). Näiteks 

soovitab üks osaleja täiendada rohepööret 

tööstuspoliitika kava eesmärkide jälgimisega 

kvantitatiivsete näitajate abil, et jälgida Euroopa 

tööstusstrateegiat ülemaailmses võrdluses (vt idee). 

Lisaks toob üks osaleja esile võimaluse kasutada 

tehisintellekti ettevõtete energiatõhususe parandamiseks 

(vt idee). 

Mitme idee raames arutletakse rohelise majanduse 

praktilise rakendamise üle, näiteks investeerides 

mahepõllumajandusse ja „Talust taldrikule“ algatustesse 

(vt idee). Teine osaleja soovitab saavutada 

keskkonnahoidlikuma majanduse, tegeledes samal ajal 

toiduga kindlustatuse küsimusega arukate 

põllumajandustehnoloogiate abil (vt idee). 

Siiski selgitab üks osaleja, et rohelise kokkuleppe 

rakendamine peaks tagama, et uued meetmed ei 

kahjusta ELi kodanikke (vt idee). Ettevõtluse seisukohast 

arutletakse mitme idee raames meetmete üle, millega 

julgustatakse ja toetatakse ettevõtjaid rohepöörde 

saavutamisel (vt üritus), näiteks seades konkreetsetele 

sektoritele selged ja siduvad eesmärgid (vt idee), 

takistades samal ajal ettevõtteid rakendamast rohepesu 

strateegiaid (vt idee). 

Teistes soovitustes viidatakse lennundus- ja 

kosmosetööstuse tugevdamisele kui moodusele suunata 

uuenduslikke tehnoloogiaid, näiteks Euroopa 

Kosmoseagentuuri rahastamise suurendamise kaudu (vt 

idee ja idee). 

Sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalkindlustus 

Kõige populaarsem alateema, kus mitmed ideed on 

saanud suurt toetust ja palju kommentaare, puudutab 

tingimusteta põhisissetulekut, et tagada iga inimese 

võime ühiskonnas osaleda (vt idee ja idee). Lisaks 

tingimusteta põhisissetulekule kutsutakse korduvalt üles 

võtma meetmeid (noorte) töötuse vastu võitlemiseks, 

näiteks tõhustatud kutseoskuste programmid (vt näiteks 

idee) ja Euroopa töötusfondi loomine (vt idee). Noorte 

töötuse teemat käsitletakse ka muude 

teemavaldkondade raames. 

Samuti on selle alateemaga seotud hulk ideid, mis 

käsitlevad sissetulekute erinevusi ELis ning soovitavad 

piirata ettevõttesiseseid palgaerinevusi (vt näiteks idee), 

samuti on esitatud üldine üleskutse võtta Euroopas 

rohkem meetmeid vaesuse vastu võitlemiseks ja selle 

ärahoidmiseks (vt näiteks idee). Üks osaleja kordab, et 

sotsiaaltoetuste rahastamisel peab olema tugev 

majanduslik alus (vt idee). 

Elanikkonna vananemist silmas pidades rõhutavad 

mõned osalejad vajadust tegeleda pikaajaliste 

tervishoiuteenuste küsimusega, et tagada eakate 

turvalisus ja väärikus (vt idee) ning võidelda eakate 

sotsiaalse eraldatuse vastu (vt idee). Nad soovivad 

soodustada põlvkondadevahelist solidaarsust, et vältida 

eakate põlvkondade kõrvalejäämist (vt idee). Üks osaleja 

soovib ka kaotada eakate digilõhe, et tagada neile 

avaliku halduse formaalsuste täitmiseks vajalikud 

oskused ning juurdepääs sotsiaal- ja 

tervishoiuressurssidele, üldisele teabele ja 

kultuuritegevusele (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/132166
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/211829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/217570
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/172129
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1289
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/485
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/195130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224963
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/248590
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143716
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/131474
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125765
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/162365
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/224831
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/196153
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/57190
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/203017
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/252884
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/201829
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143490
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160876
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143552
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Sellega seoses arutavad paljud postitajad koordineeritud 

vanaduspensionile mineku poliitika ja pensionide 

vajadust kõigis ELi liikmesriikides (vt näiteks idee) koos 

ettepanekutega luua liikuvate kodanike jaoks ühtne 

pensionisüsteem (vt näiteks idee). Osalejad soovitavad 

ka pensionireforme (vt näiteks idee). 

Teine ideede kogum käsitleb laste ja eakate vaesuse 

probleemi (vt näiteks idee). Naissoost pensionärid on 

suuremas vaesuse ohus, kuna nad täidavad tavaliselt 

hooldaja rolli ja sellised tööaastad ei leia nende pensionis 

kajastamist (vt idee). 

Veel üks alateema, mida postitajad seoses 

sotsiaalkindlustusega arutavad, on õigus kättesaadavale 

ja taskukohasele eluasemele (vt näiteks idee). Üks 

osaleja soovib võtta kasutusele stiimuleid praeguse 

demograafilise languse vastu võitlemiseks, kasutades 

maksukrediidi meedet, et leevendada noorte madala 

sissetulekuga perede finantskoormust (vt idee). Teised 

osalejad kutsuvad ELi ja selle liikmesriike üles võtma 

üldisemalt arvesse demograafilisi muutusi (vt näiteks 

idee) koos ettepanekutega luua asjaomane ametiasutus 

(vt idee). 

Lisaks on mitmeid ideid, mis seonduvad haldusalaste 

protsessidega, näiteks digitaalse (ELi ühise) 

sotsiaalkindlustuskaardi kasutuselevõtt ja ülekantavad 

sotsiaalõigused liikuvatele eurooplastele, mida on 

arutatud ka platvormi teiste teemavaldkondade raames 

(vt näiteks idee). Sarnaselt pooldab üks postitaja 

demokraatlikku digitaalset eurot ja universaalset 

põhidividendi, mida võiks rahastada tulust, mida Euroopa 

Keskpank saab võlakirjadelt ja aktsiatelt, mis on 

omandatud avaturutehingute, digitaalse litsentsimise või 

otseinvesteeringute kaudu (vt idee). 

 

Maksustamine 
õiglase majanduse 
nimel 

Oluliseks teemaks on sotsiaalsete, majanduslike ja 

keskkonnaalaste probleemide lahendamine eelarve-

eeskirjade kaudu. 

Suurem osa ideid toetab suuremat maksuõiglust, õiglast 

maksustamist ja maksudest kõrvalehoidmise vastast 

võitlust. Ettepanekute seas pakutakse välja 

maksustamise vältimise vastaste meetmete võtmist ja 

finantstehingute maksu kehtestamist (vt idee). Arvukalt 

osalejaid esitavad ideid, mis käsitlevad sotsiaalse 

dumpingu vältimist, ühtlustades liikmesriikide eelarve-

eeskirju ja miinimumpalku (vt näiteks idee ja idee). Üks 

palju kommentaare ja toetust saanud idee on 

ülemaailmse või ELi miinimummaksu kehtestamine 

maksuparadiiside vastaseks võitluseks (vt idee) ning 

samuti tehakse ettepanek edendada seisukohtade üle-

euroopalist lähenemist otsese maksustamise küsimuses 

(vt idee). Teise ideega tehakse ettepanek vaadata läbi 

maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide 

loetelu puhul kasutatav metoodika (vt idee). Paljudes 

postitustes tõstatatakse küsimus, kuidas tõhusalt 

maksustada suuri tehnoloogiaettevõtteid ja 

digiettevõtteid (vt näiteks idee ja üritus). 

Paljude ideedega toetatakse maksude ühtlustamist ja 

fiskaalliidu loomist, et tagada jõukuse parem jaotus 

Euroopa ühiskondades (vt näiteks idee). Sellega seoses 

on digiplatvormil välja toodud mitmesugused võimalikud 

maksumeetmed kaasava ja õiglase majanduse 

saavutamiseks (vt näiteks idee). Maksustamisega seotud 

teemad on praegu järgmised. Esiteks maksumeetmed, 

millega edendatakse äriühingutevahelist ausat 

konkurentsi, näiteks kas ühine käibemaksusüsteem e-

kaubanduses või nõue, et äriühingud maksaksid 

käibemaksu ainult oma koduriigis (vt idee). Teiseks 

keskkonna ja kliimamuutustega seotud maksustamine, 

kus muu hulgas kutsutakse üles kehtestama ELi piiril 

kohaldatavat süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi (vt 

näiteks idee) või kestlikkusmaksu (vt näiteks idee). 

Ühiseid makse, nagu CO2 jalajälje maksustamine, 

nähakse ka võimalusena vähendada ebavõrdsust ELi 

riikide vahel ja parandada ühtse turu toimimist (vt idee). 

Sellega seoses toimus üritus, kus arutati vajadust 

reformida liikmesriikides kohaldatavaid ELi eelarve-

eeskirju, et tagada kestlik COVID-19-järgne taastamine 

ning tagada rohe- ja digipöördeks vajalikud avaliku 

sektori investeeringud (vt üritus). 

Kolmandaks nõutakse tarbekaupade maksustamist 

tootmistingimuste (tööjõud, toorained, palgad) alusel, et 

edendada pigem õiglast kaubandust kui vabakaubandust 

(vt näiteks idee). Viimane rühm maksumeetmeid on 

väga mitmekesine, muu hulgas maksustamine soolise 

võrdõiguslikkuse edendamiseks, kutsudes üles 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/33430
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/121111
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/114346
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/153486
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/233179
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/260008?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=demograph
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/136657?filter%5bdecidim_scope_id%5d=&filter%5bresource_type%5d=Decidim::Proposals::Proposal&filter%5bterm%5d=demograph&page=3
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/92005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1691
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251337
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173784
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/97318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/64286
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/121839
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8318
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8004
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/73426
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726


 

© Kantar Public 2022 49 

kohaldama naiste hügieenitoodete suhtes null- või 

vähendatud käibemaksumäära (vt idee). 

 

Euroopa ühtse turu 
edasine tugevdamine 

Palju postitusi on seotud vajadusega tugevdada veelgi 

Euroopa ühtset turgu, keskendudes 

majanduspoliitikale, võttes arvesse, et komisjoni 

tähelepanu on üha enam nihkunud teistele 

poliitikavaldkondadele (vt näiteks idee üritus). 

Tegelikult peavad paljud osalejad ELi kaupade, 

teenuste, kapitali ja tööjõu ühtset turgu ELi kõige 

väärtuslikumaks varaks (vt näiteks idee). 

Mõnes postituses rõhutatakse kohalike 

ökosüsteemide ühendamise väärtust ja tähtsust kogu 

Euroopas, mille kaudu on välja kujunenud erinevad 

ekspertteadmiste ja oskusteabe vormid (vt idee). 

Lisaks osutavad paljud postitused võimalusele tuua 

konteinerveokulude märkimisväärset suurenemist 

arvesse võttes ELi tagasi rahvusvaheliste ettevõtete 

tehased, näiteks mikrokiipide tootmine, mis olid varem 

väiksemate tootmiskulude tõttu Aasia riikidesse ümber 

paigutatud (vt idee ja idee). Üks osaleja teeb 

ettepaneku töötada Euroopa ettevõtluspoliitika 

raames välja majanduspoliitika, et meelitada 

ülemaailmseid ettevõtteid ELi, ning et maksustamine 

oleks ühetaoline kogu ELis (vt idee). 

Üldiselt korratakse ideede raames, et liikmesriigid 

peaksid parandama majandusvaldkonnas kehtiva 

õigustiku jõustamist, vältides protektsionismi, et muuta 

ühtne turg atraktiivsemaks ja 

konkurentsivõimelisemaks (vt näiteks idee). Muude 

ideedega toetatakse Euroopa Keskpanga ülesannete 

suurendamist (vt näiteks idee), lobitöö piiramist ELis 

(vt näiteks idee) ja piiriülese seotuse tugevdamist. 

Samuti soovitakse parandada ühendusi 

maapiirkondadega (vt idee). 

Ühiseid makse, nagu CO2 jalajälje maksustamine ja 

vääring, nähakse ka võimalusena vähendada 

ebavõrdsust ELi riikide vahel ja parandada ühtse turu 

toimimist (vt idee). Sellega seoses toimus üritus, kus 

arutati vajadust reformida liikmesriikides 

kohaldatavaid ELi eelarve-eeskirju, et tagada kestlik 

COVID-19-järgne taastamine ning tagada rohe- ja 

digipöördeks vajalikud avaliku sektori investeeringud 

(vt üritus). 

Üks osaleja kordab, et siseturu eeskirju tuleks 

ühtlustada, et parandada piiriülese kaubanduse 

toimimist. Lisaks tuleks VKE-testi alusel hinnata 

VKEde kasvu- ja laienemisväljavaateid, et tagada 

eeskirjade vastavus ettevõtjate ja inimeste tegelikele 

vajadustele (vt idee). 

Mõned ideed keskenduvad turismile kui Euroopa 

majanduse kasvu seisukohast strateegilisele sektorile 

(vt idee). 

Lisaks leitakse ühe ideega, et esperanto kasutamine 

Euroopa keelena oleks majanduslikult kasulik (vt 

idee). 

Töökohtade loomine 

Töökohtade loomist käsitlevates aruteludes 

määratlevad postitajad rea küsimusi alates töötajate 

täiendusõppe vajadusest kuni muutuva tööturuga 

kohanemiseni ning vajaduseni tegeleda noorte 

töötusega ja kohaneda COVID-19 põhjustatud 

tingimustega. 

Postitajad rõhutavad seda, kui tähtis on toetada noori, 

eelkõige seoses tööturule juurdepääsuga (vt näiteks 

üritus). Selle teema raames on kõige olulisemaks 

küsimuseks noorte töötus (vt näiteks idee) ning 

postitajad pööravad erilist tähelepanu noortele, kes ei 

tööta, ei õpi ega osale koolitusel (vt idee). Osalejad 

rõhutavad, et esmakordsetel tööotsijatel ei ole 

ligipääsu algastme töökohtadele, kuna nende 

saamiseks on paradoksaalsel kombel vaja 

töökogemust (vt idee). Ühe ideega soovitatakse lisada 

akadeemilisesse õppekavasse mõned praktilised 

oskused, et tugevdada tööalaseid oskusi (vt idee). 

Samuti pannakse rõhku karjääri edendamisele, 

kutsudes üles looma programme ja meetmeid ELi 

tööturule juurdepääsu hõlbustamiseks, pakkudes 

praktikakohti kõigis liikmesriikides ja veebipõhist 

tööplatvormi (vt näiteks idee). Näiteks on projekti 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/115967
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/125735
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/250373
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249977
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/160975
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/235522
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/117382
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/116229
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157609
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165067
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/173020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95371
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/27820
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/215854
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/261036
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/202060
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/169457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/147379
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/179852
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
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„Oskuste täiendamise meetmed“ eesmärk seada 

koolitus- ja õppimisvõimalused Euroopa sotsiaalse 

turu keskmesse (vt idee). 

Sarnaselt sisaldavad platvormile esitatud ettepanekud 

akadeemiliste kvalifikatsioonide kohandamist 

tööturuga, mis omakorda parandaks üliõpilaste 

tööalast konkurentsivõimet (vt idee). Selleks et 

tegeleda oskustööliste puudusega ja üldisemalt 

tööturu digitaliseerimiseks vajalike oskuste 

nappusega (vt idee), soovitab üks osaleja hõlbustada 

välismaal omandatud koolituse tunnustamist (vt idee). 

Teise ideede rühmaga, mis on seotud innovatsiooni 

teemaga, kutsutakse üles looma töökohti kooskõlas 

rohe- ja digipöördega (vt näiteks idee). 

Teisest küljest rõhutavad osalejad ka vajadust 

pakkuda rohkem kutsealase arengu võimalusi 

tehnilistes valdkondades, kus on vaja rohkem praktilisi 

oskusi (vt idee). Tegelikult rõhutavad mitmed osalejad 

kutseõppe ja keskharidusjärgse õppe puudumist ning 

sellest tulenevalt ettevõtete suutmatust leida 

kvalifitseeritud töötajaid (vt idee). Üks osaleja soovib 

näiteks üksnes IT-sektori töökohtade edendamise 

asemel hoopis käsitöö edendamist, et noored 

põlvkonnad saaksid selle abil taasavastada 

põhiväärtusi (vt idee). 

Majanduslikult kasulikuks peetakse ka töötajate 

liikuvuse suurendamist ELis (vt idee), mida aga 

arutatakse mõnede riikide puhul ka seoses ajude 

äravooluga (vt üritus). Üks platvormil osaleja edendab 

püüdlusi luua inimväärseid töökohti meritokraatiast 

lähtuvalt (vt idee). 

Töötingimuste osas pooldavad osalejad kaugtöö ja 

paindliku töö edendamist, et vähendada töötajate 

sõiduaega ja kontoritaristu püsikulusid tööandjate 

jaoks (vt idee), ühitada töö- ja pereelu, vähendada 

maapiirkondade rahvastikukadu (vt idee) ja 

vähendada kahjulikke heitkoguseid liikluse 

vähendamise kaudu (vt idee). Täiendavate 

ettepanekute hulka kuuluvad lühema töönädala 

kehtestamine (vt näiteks idee) ning tasustamata 

praktika, kohustusliku ületunnitöö ja ebakindlate 

töölepingute keelamine (vt näiteks idee) ning 

investeerimine lastehoiutaristusse töö- ja eraelu 

ühitamiseks. 

Lisaks on postitajad suveajale ülemineku kaotamise 

ideed laiendades arutanud selle kaotamise 

majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid (vt näiteks 

idee). 

Praeguse 
majandusmudeli 
kahtluse alla 
seadmine 

Paljude selle teema raames esitatud ideede 

eesmärgiks on vähendada ebavõrdsust ELi 

majanduses (vt näiteks idee). Seda peetakse väga 

oluliseks koos püüdlusega suurendada ühiskondlikku 

tasakaalu tõhustatud piirkondadevahelise koostöö 

kaudu (vt idee). 

Mitme idee raames tehakse ettepanek reguleerida 

Euroopa tööstusele tarnitavate toorainete ja töödeldud 

kaupade tarneallikate mitmekesistamist, et edendada 

nn Euroopa kapitalismi mudelit (vt idee ja idee). 

Mitme postitusega rõhutatakse ka seda kui oluline on 

kaaluda majandusmudelit, mis läheb SKPst 

kaugemale ning liikuda kaasava ja õiglase Euroopa 

heaolu suunas (vt näiteks idee ja üritus ja üritus) ning 

kasutada näitajaid, mille abil mõõta SKPst 

kaugemaleulatuvaid majanduskasvu kontseptsioone 

(vt üritus). Sarnaselt väidab üks inimene, et ühtse turu 

õigusraamistik peaks pakkuma äriühingutele 

suuremaid stiimuleid ühiskonna ja keskkonnaga 

suhestumiseks (vt idee ja üritus). Samal ajal käsitleb 

üks idee vajadust kohandada rahapoliitikat  

„keskkonnataksonoomia“ ja „sotsiaaltaksonoomia“ 

kontseptsioonidega (vt idee). Kolmanda sektori 

organisatsioonid toetavad seda, et osa taasterahastu 

„NextGenerationEU“ paketist kulutatakse sotsiaalsele 

heaolule ja territoriaalsele ühtekuuluvusele (vt idee). 

Ühe ettepanekuga soovitatakse, et tuleks aru anda, 

kui palju erinevad transpordiharjumused mõjutavad 

CO2 jalajälge, et suurendada teadlikkust ja innustada 

inimesi valima kõige vähem saastavat transpordiliiki 

(vt idee ja üritus). Sarnaselt soovitab üks teine osaleja 

võtta ELis toimuvate lendude jaoks kasutusele CO2 

krediitkaardi süsteemi, et reguleerida ja piirata 

lennureise (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/259018
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/143388
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/194411
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/62670
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/95503
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/126754
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/93457
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/102433
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/257863
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/84976
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82008
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69103
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/183020
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/157313
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251132
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230737
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/63955
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/61645
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/54847
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100454
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/46960
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251309
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/242091
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/176422
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/80521
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/152494
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Selle teema raames arutatakse Euroopa praegust 

majandussüsteemi ideoloogilisemast perspektiivist. 

Teisalt teevad postitajad ettepaneku tugineda 

kapitalismile ja vabale turule, mis toob kaasa suurema 

sisekonkurentsi ja väiksema regulatiivse koormuse 

ning vähendab toetusi ja ülemääraseid 

maksumäärasid (vt näiteks idee). Rühm postitajaid 

soovib, et majandus muutuks liberaalsemaks. Nende 

ettepanekute hulka kuuluvad eelkõige bürokraatia 

vähendamine, ELi poliitikute ja töötajate privileegide 

kaotamine (vt näiteks idee), madalama ja keskmise 

sissetulekuga inimeste puhul maksude alandamine, 

ettevõtluse toetamine ning väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtete arendamine, mis omakorda loob 

töövõimalusi (vt näiteks idee). 

Nagu eespool märgitud, püüdlevad teised osalejad 

seevastu inimkesksema majanduse poole ja 

rõhutavad praeguse majandusmudeli puudusi, nagu 

töötingimuste ja kaupade päritolu läbipaistmatus kogu 

tootmisahelas (vt näiteks idee). 

Ühe idee raames tuuakse esile tasaarengu teooria, 

mis vastandub kontrollimatule majanduskasvule ning 

on üks võimalik viis taastada uus tasakaal inimeste ja 

looduse vahel (vt idee). Veel üks osaleja teeb 

ettepaneku võtta võrdlusaluseks sõõrikmajanduse 

mudel (vt idee). Mõned postitajad toetavad 

ringmajanduse algatusi (vt idee ja idee). Täiendavad 

ideed ringmajanduse kohta on esitatud 

teemavaldkonna „Kliimamuutused ja keskkond“ all. 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10671
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/125005
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/230704
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/100750
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251173
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/251171
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Joonis 7 – Teemavaldkonna „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ mõttekaart, 1. osa 
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Joonis 14 – Teemavaldkonna „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ mõttekaart, 2. osa 
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Teemavaldkonna „EL maailmas“ all esitatud ideed 

hõlmavad mitmeid välis- ja julgeolekupoliitikaga 

seotud teemasid alates kaubandusest ja pehme jõu 

teistest aspektidest kuni kaitseküsimusteni. 

Üldjoontes on postitajate jaoks levinumad teemad 

need, millega soovitakse ELi tugevamat kohalolu 

poliitilisel areenil – nii oma naabruspoliitikas kui ka 

suhetes näiteks Aafrika, Vaikse ookeani piirkonna ja 

Ladina-Ameerika riikidega. Platvormi kasutajad 

leiavad, et EL peaks olema julgem nii pehme kui ka 

tugeva jõu kasutamisel. Alates platvormi loomisest on 

selle teemavaldkonna kohta laekunud kokku 3361 

postitust, st 1222 ideed, 1696 kommentaari ja 443 

üritust. Need eri ideed saab rühmitada alljärgnevate 

teemade alla. 

 

 

 ELi välispoliitika üldeesmärgid 

 Kaitse ja relvajõud 

 Otsuste tegemine 

 Naabruspoliitika ja suhted teistega 

 Laienemine 

 Kaubanduspoliitika 

 

 

 

 

 

5. EL maailmas 
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Üritused 

ELi tulevikku maailmas on arutatud üldteemana paljudel 

Euroopa tuleviku konverentsi egiidi all korraldatud üritustel. 

Poolas korraldati riiklik arutelu ELi rolli üle välisasjades, mis 

tõi kokku erineva sotsiaalse taustaga esindajad (vt üritus), 

samal ajal kui Saksamaal toimunud sarnase formaadiga 

üritusel arutati konkreetselt Euroopa ühise kaitse ja Euroopa 

ühise armee loomisega seotud küsimusi (vt üritus). 

Mitmel üritusel on arutatud Euroopa Liidu tulevast laienemist. 

See, kas EL peaks jätkama laienemist, jääb siiski 

aruteluteemaks. ELi laienemist Lääne-Balkanile toetati 

eelkõige Ungaris korraldatud üritustel (vt näiteks üritus), 

samas kui Sloveenias toimunud üritusel toimus 

mitmekülgsem arutelu ning sõnavõtjad keskendusid viimasel 

kümnendil toimunud laienemisprotsessi aeglustumise 

põhjustele (vt üritus). 

Mõned hiljutised geopoliitilised arengud on pälvinud üldsuse 

märkimisväärset tähelepanu ning neid teemasid käsitlevate 

ürituste arv on kogu liidus mitmekordistunud. Näiteks võib 

tuua Ameerika vägede väljaviimise Afganistanist (vt üritus) 

aga ka Euroopa Liidu rolli praeguses geopoliitilises 

olukorras, mida iseloomustab Hiina ja USA vaheline 

rivaalitsemine (vt üritus). Pärast USA presidendivalimisi on 

mitmel üritusel arutatud Ameerika poliitika olukorda ning ELi 

ja USA vahelisi suhteid (vt näiteks üritus). 

Ürituste käigus jäid olulisteks aruteluteemadeks sellised 

Euroopa küsimused nagu pingelised suhted Venemaaga ja 

poliitiline olukord Ida-Euroopa riikides. Ukraina valitsusväline 

organisatsioon „Kodanikuvabaduste keskus“ korraldas 

veebialgatuse, et väljendada solidaarsust Valgevene 

üliõpilastega (vt üritus), samas kui teise veebiürituse 

eesmärk oli mõista autoritaarsuse ja euroopavastalisuse 

kasvu Ida- ja Kagu-Euroopas nendes piirkondades elavate 

ekspertide seisukohast (vt üritus). 

Ülemaailmse kaubanduse ja taristu teemat käsitleti Haagis 

toimunud poliitilise dialoogi üritusel (vt üritus). Täpsemalt 

vahetasid osalejad arvamusi Euroopa Komisjoni algatuse 

„Global Gateway“ kohta, mis on kava tugevdada üleilmseid 

sidemeid digi-, energeetika- ja transpordisektoris. Osalejad 

väljendasid arvamust, et sellist kava ei tohiks edendada 

üksnes vastusena Hiina algatusele „Üks vöönd, üks tee“. 

Lisaks kava võimalike puuduste ja nende vältimise viiside 

analüüsimisele rõhutasid osalejad ka selle potentsiaali 

ülemaailmse kaubanduse CO2 jalajälje vähendamisel. 

ELi välispoliitika 
üldeesmärgid 

Paljudes teema „EL maailmas“ raames 

tehtud postitustes soovitakse, et EL 

tugevdaks oma rolli ülemaailmse 

osalejana ja toetaks ülemaailmset mitmepoolsust ning 

kaitseks demokraatiat ja kasutaks oma pehmet jõudu 

autoritaarsuse tõusu vastu kogu maailmas (vt näiteks 

idee). Enamik neist ideedest püüdleb ühtsema ELi 

poole üleilmsete probleemide lahendamisel, milleks 

on näiteks inimõiguste rikkumised ja kliimamuutused 

(vt näiteks idee). 

ELi rolli maailmas käsitlevaid arutelusid on eriti 

mõjutanud kriisid Afganistanis ja Ukrainas. Postitajad 

on rõhutanud selliste geopoliitiliste muutuste tähtsust, 

mille on esile kutsunud Ameerika Ühendriikide üha 

suurem taandumine välisasjadest ja konfliktidest. 

Paljud postitajad peavad Talibani võimule naasmist 

Lääne ebaõnnestumiseks ja märgiks, et ELil on aeg 

võtta välispoliitilistes küsimustes roll, mis ei sõltu 

strateegilisest liidust USAga (vt näiteks idee). See 

korduv üleskutse välispoliitikas ühtse lähenemisviisi 

saavutamiseks on olnud mitme ürituse teemaks (vt 

näiteks üritus). Seoses suure kriisiga Ukraina ja 

Venemaa piiril kutsutakse ELi üles aitama Ukrainat (vt 

näiteks idee) ja väljendama ühtseid seisukohti 

Venemaa sõjaliste ähvarduste vastu, et mitte korrata 

minevikus tehtud vigu, mil killustunud EL jättis sõjaliste 

kriisidega tegelemisel liiga palju ruumi välisjõududele, 

eelkõige USA-le  (vt näiteks idee). Mis puudutab USA 

rolli, siis hoolimata nende arvamusest Ukraina kriisi 

kohta, näitavad mõned postitused selle ELi peamise 

liitlase suhtes umbusaldust (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/82237
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/107683
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/85934?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/90587
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/81445?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=&filter%5bcountry%5d%5b%5d=aut&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bgd&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bel&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bih&filter%5bcountry%5d%5b%5d=bra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hrv&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cyp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=cze&filter%5bcountry%5d%5b%5d=dnk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fin&filter%5bcountry%5d%5b%5d=fra&filter%5bcountry%5d%5b%5d=geo&filter%5bcountry%5d%5b%5d=deu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=grc&filter%5bcountry%5d%5b%5d=hun&filter%5bcountry%5d%5b%5d=irl&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ita&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lva&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ltu&filter%5bcountry%5d%5b%5d=lux&filter%5bcountry%5d%5b%5d=nld&filter%5bcountry%5d%5b%5d=pol&filter%5bcountry%5d%5b%5d=prt&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rou&filter%5bcountry%5d%5b%5d=rus&filter%5bcountry%5d%5b%5d=srb&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svk&filter%5bcountry%5d%5b%5d=svn&filter%5bcountry%5d%5b%5d=esp&filter%5bcountry%5d%5b%5d=swe&filter%5bcountry%5d%5b%5d=tur&filter%5bcountry%5d%5b%5d=ukr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=gbr&filter%5bcountry%5d%5b%5d=usa&filter%5bdate%5d%5b%5d=&filter%5bdate%5d%5b%5d=past&filter%5bmeeting_report%5d=all&filter%5borigin%5d%5b%5d=&filter%5bsearch_text%5d=&filter%5bstate%5d=&filter%5btype%5d%5b%5d=
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99364
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/99958?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/81448
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/101938
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/133618
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1354
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/80294
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/8053
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/220309
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/233080
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/223312
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Postitajad on seisukohal, et ELi roll on muutumas 

seoses kasvava murega kliimakriisi pärast, 

majandusliku ja geopoliitilise võimutasakaalu nihkega, 

suurte mitmepoolsusega seotud probleemidega ja 

ülemaailmse võitlusega COVID-19 vastu (vt näiteks 

üritus, vt näiteks idee). Seega väljendavad paljud 

postitajad arvamust, et EL peaks olema julgem nii 

pehme kui ka tugeva jõu kasutamisel (vt näiteks idee 

ja idee). 

Mis puudutab inimõiguste kaitsmist, siis üks selle 

teemavaldkonna kõige populaarsemaid ideid on 

vajadus ühise välis- ja julgeolekupoliitika järele 

eurooplaste turvalisuse tagamiseks, edendades 

samal ajal oma naabruses ja kogu maailmas 

demokraatiat, inimõigusi, õigusriiki ja 

keskkonnakaitset (vt idee). Teise ideega nähakse ette 

inimõiguste kaitse tõhustamine ELi poolt allkirjastatud 

väliskaubanduslepingute klauslites (vt idee). Paljude 

ideedega toetatakse feministlikku ELi välispoliitikat nii 

selles mõttes, et EL peaks kindlalt kaitsma naiste 

õigusi kogu maailmas (vt näiteks idee), kui ka 

positiivsel rahul ja kultuurilisel tundlikkusel põhineva 

lähenemisviisi kaudu (vt idee). 

Seega soovivad postitajad tihedamat koostööd 

liikmesriikide vahel ja näevad vajadust lõpetada 

liikmesriikidevaheline konkurents rahvusvahelisel 

tasandil (vt idee). Sellega on seotud üleskutse 

kehtestada rangete normidega Euroopa ühine 

relvaekspordi süsteem tagamaks, et ELis toodetud 

relvi ei kasutataks maailmas konfliktide õhutamiseks 

ning et need ei põhjustaks inimõiguste rikkumisi (vt 

idee). 

Kuigi enamiku ideedega soovitakse ühtsemat ja 

integreeritumat ELi, tugevdades seeläbi ELi rolli 

ülemaailmse õigus- ja kohtuvõimuna, mis on avatud 

suhtlemiseks erinevate mitmepoolsete 

institutsioonidega nii ülemaailmsel kui ka piirkondlikul 

tasandil (vt nt idee ja idee), soovitakse teistega, et EL 

keskenduks enda kui majandusjõu rollile, mis oli algne 

nägemus. Sellega seoses leiavad nad, et EL ei peaks 

võtma endale geopoliitilise osaleja rolli, vaid pigem 

jääma ühisturuks, nagu seda algselt ette nähti. 

Osalejad leiavad, et kuna EL ei ole suveräänne riik, ei 

saa ta täita poliitilist rolli ülemaailmse osalejana (vt 

näiteks idee). 

 

Kaitse ja relvajõud 

Korduv ja palju arutatud alateema on 

vajadus suurendada ELi tugevat jõudu 

(vt näiteks üritus), suurendades nii ELi 

kaitse-eelarvet (vt idee) kui ka 

tugevdades Euroopa kaitsetööstust, et saavutada 

strateegiline sõltumatus (vt näiteks idee). Postitajad 

toetavad ka ühise Euroopa armee loomist (vt näiteks 

idee), mis on selles teemavaldkonnas üks kõige 

suuremat toetust saanud idee, või liikmesriikide 

relvajõudude integreerimist ELi tasandil (vt näiteks 

idee). Mõned postitajad tunnustavad Euroopa ühist 

sõjanduspoliitikat toetavaid olemasolevaid algatusi, 

näiteks ELi julgeoleku- ja kaitsevaldkonna strateegilist 

kompassi. Üks neist kutsub eelkõige üles pöörama 

rohkem tähelepanu sõjaväe sotsiaalsele mõõtmele (st 

töötingimused relvajõududes, vt idee). Mõned 

postitajad on Euroopa armee idee suhtes siiski 

skeptilisemad või isegi täiesti selle vastu. Üks neist 

soovib, et Euroopa armee ideed ei püütaks ellu viia, 

ning palub suunata riikide sõjalised investeeringud 

NATOsse (vt idee). 

Samuti soovitavad postitajad luua ELi tasandil 

spetsialiseeritumad jõud või institutsioonid, näiteks 

Euroopa rahvuskaardi, mida saaks kasutada 

hädaolukordades, näiteks pärast loodusõnnetusi (vt 

näiteks idee). Teised osalejad soovivad välja 

arendada Euroopa luureteenistuse (vt näiteks idee). 

Mõned vastajad teevad ettepaneku luua Euroopa 

Sõjaakadeemia (vt näiteks idee). Sõjaväehariduse 

osas teeb üks osaleja ettepaneku luua Euroopa 

noortele sõjaline põhikoolitus (vt idee). Mõne postitaja 

jaoks tähendab ELi ja USA liidu tajutav nõrgenemine 

ka suuremat koostööd ja koordineerimist välispoliitikas 

ELi liikmesriikide vahel (vt näiteks idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/222455
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/215693
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/218432
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/136655
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/11043
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Otsuste tegemine 

ELi otsustusprotsessi peetakse sageli aeglaseks ja 

üsna ebatõhusaks, kui vajalik oleks kiire tegutsemine 

kohesele väljakutsele reageerimiseks. Selle probleemi 

lahendamiseks esitavad osalejad mitmeid ideid ELi 

otsustusprotsessi reformimiseks. 

Postitajad peavad äärmiselt oluliseks, et EL tegutseks 

rahvusvahelisel poliitilisel areenil oma positsiooni 

säilitamise ja tugevdamise nimel vankumatu ja 

ühtsena. Selle saavutamiseks tõstatatakse mitmes 

postituses ühise välispoliitika vajadus (vt idee). 

Üleskutset tugevdada ELi suutlikkust osaleda välis- ja 

julgeolekupoliitikas käsitleti ka Soome avaliku 

konsultatsiooni Euroopa foorumil, millel arutati Soome 

praegust ja tulevast rolli Euroopas ja ELis (vt üritus). 

Paljudes postitustes soovitakse mõelda ühehäälsuse 

nõude muutmisele. Üht liiki ideedega rõhutatakse 

asjaolu, et praegune ühehäälsuse nõudel põhinev 

süsteem võimaldab üksikutel liikmesriikidel ühist 

välispoliitikat blokeerida (vt näiteks idee ja üritus). 

Seda peetakse probleemiks, kuna see takistab ELil 

kõnelda maailmas usaldusväärsel, kindlal ja tugeval 

häälel. Seetõttu peaks ühe platvormil väljendatud idee 

kohaselt EL liikuma absoluutse häälteenamuse 

süsteemi suunas. Üks selles teemavaldkonnas kõige 

enam toetatud ideid kirjeldab üksikasjalikult 

liikmesriikide absoluutse häälteenamuse süsteemi, 

mida toetab Euroopa Parlamendi liikmete 

lihthäälteenamus, et EL saaks võtta täitevmeetmeid 

ning tegeleda tõelise ja usaldusväärse välispoliitikaga 

(vt idee). Sarnaselt teemavaldkonna „Euroopa 

demokraatia“ all peetavatele aruteludele on praeguse 

ühehäälsuse nõude alternatiiviks pakutud ka 

kvalifitseeritud häälteenamust (vt näiteks idee). 

Viimases alateemas käsitletakse Euroopa Parlamendi 

pädevust. Mõned postitajad leiavad, et kuigi Euroopa 

Parlament on toetanud ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika (ÜVJP) kontseptsiooni algusest 

peale ja püüdnud selle kohaldamisala laiendada, on 

Euroopa Parlamendil ELi välispoliitika kujundamisel 

endiselt vaid kõrvaline roll. Seetõttu peavad postitajad 

ülimalt oluliseks anda Euroopa Parlamendile rohkem 

välispoliitilist pädevust (vt näiteks idee). 

Naabruspoliitika ja 
suhted teistega 

Üks ideede alateema käsitleb üldisemalt ELi 

diplomaatilist esindatust, mille puhul kutsuvad 

postitajad ELi institutsioone üles oma huve maailmas 

nähtavamalt esindama ja kaitsma (vt näiteks idee). 

Sellega seoses teevad nad ettepaneku asendada ELi 

liikmesriikide saatkonnad ühise ELi saatkonnaga, mis 

esindaks ja ühendaks kõiki ELi liikmesriike. Ühe 

osaleja sõnul oleks see võimalik saavutada 

olemasoleva Euroopa Liidu välisteenistuse 

reformimise teel (vt idee). See võib tähendada ka 

ühtainsat ELi liikmesust kõigis rahvusvahelistest 

organisatsioonides, näiteks NATOs (vt näiteks idee) 

või ühtainsat alalist esindatust ÜRO 

Julgeolekunõukogus (vt idee). Muud ideed hõlmavad 

ühise ELi passi loomist kõigile Euroopa kodanikele (vt 

näiteks idee) ning Euroopa lipu ja hümni süstemaatilist 

kasutamist rahvusvahelises kontekstis (vt näiteks 

idee). 

Poolas toimunud üritusel ja sellega seotud ideega (vt 

üritus ja idee) korrati Ühendkuningriigi ja ELi vaheliste 

kaubandussuhete majanduslikku tähtsust nii Poola kui 

ka kogu ELi jaoks ning seda isegi pärast Brexitit. 

Selle teemavaldkonna all tehtud postitused viitavad 

eelkõige ELi poliitilistele suhetele Venemaa ja Hiinaga 

(vt nt üritus). Postitajad rõhutavad vajadust ELi 

välispoliitika põhjalikult läbi mõelda, võttes kasutusele 

julgema lähenemisviisi, mis oleks kooskõlas 

varasemate teemade all arutatud lähenemisviisidega. 

Üks osaleja väidab näiteks, et EL peaks suurendama 

oma kohalolekut India ja Vaikse ookeani piirkonnas (vt 

idee). Teised platvormil postitajad arutavad siiski 

seisukohta, et Hiina puhul ei peaks EL mitte ainult 

kujundama oma diplomaatilistes suhetes ühtsema ja 

rangema hoiaku, pidades silmas väga erinevaid 

väärtussüsteeme, vaid töötama välja ka Euroopa Liidu 

välisinvesteeringute strateegia, et võidelda Hiina mõju 

vastu kogu maailmas ja eelkõige arengumaades (vt 

idee). 
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https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70
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Mis puudutab suhteid Venemaa ja Ida-Euroopa 

riikidega, siis kutsusid mõned Saksamaa ja Balti riikide 

vahelisi suhteid käsitlenud üritusel osalejad muu 

hulgas ELi üles toetama opositsiooni Valgevenes (vt 

üritus). Üks osaleja soovib, et EL oleks rohkem 

kaasatud poliitilistesse pingetesse naaberriikides, 

nagu Montenegro, Bosnia ja Hertsegoviina ning 

Kosovo, või isegi oma liikmesriikides, näiteks Küprosel 

(vt idee). Sellega seoses väljendas kõnealune osaleja 

muret ka ELi ja Türgi ning ELi ja Serbia vaheliste 

suhete pärast. ELi innustatakse ka võtma juhtrolli 

Iisraeli ja Palestiina vahelises rahuloomeprotsessis (vt 

näiteks idee). 

Seoses ELi ja Euroopa-väliste riikide ning eelkõige ELi 

ja Aafrika riikide vaheliste  suhetega väljendavad 

postitajad arvamust, et Aafrikaga tuleks luua 

tõhustatud partnerlus ja kujundada ümber 

kaubandussuhted (vt näiteks üritus). Teised soovivad 

tugevamaid kahepoolseid partnerlusi liikmesriikide ja 

Aafrika riikide vahel, et muu hulgas käsitleda 

rändeküsimusi. Selliseid ideid kirjeldatakse 

üksikasjalikumalt rännet käsitlevas peatükis. Samuti 

on üleskutseid teha lõpp endiste koloniaalsüsteemide 

majandusliku ja poliitilise pärandi säilitamisele (vt 

idee). Mis puudutab suhteid Aafrika mandriga, siis üks 

osaleja esitab tungiva üleskutse, et EL tunnustaks 

täielikult Somaalimaad suveräänse riigina (vt idee). 

Mõned postitajad kutsuvad üles tugevdama ELi ja 

teiste piirkondlike mitmepoolsete organisatsioonide, 

sealhulgas ELi ja Aafrika Liidu, Mercosuri ja ASEANi 

vahelist partnerlust (vt näiteks idee). 

 

Laienemine 

ELi laienemine on korduv teema. Ideed jätkata 

laienemist, eelkõige Lääne-Balkanile, saavad 

osalejatelt suhteliselt palju poolthääli. Ühes selle 

teemavaldkonna kõige populaarsemas postituses 

soovitakse ELi jätkuvat laienemist koos Lääne-Balkani 

partnerite integreerimisega, et tagada piirkonnas rahu 

ja stabiilsus (vt idee). Korraldatud on ka mitmeid 

üritusi, mis käsitlevad ELi laienemist ja Lääne-Balkani 

piirkonda (vt näiteks üritus). Ühel Saksamaal 

toimunud noorteüritusel nõudsid noored ELi suuremat 

osalemist Lääne-Balkanil, sealhulgas 

julgeolekuvaldkonnas tegutsejana (vt üritus). Ungaris 

toimunud konverentsil (vt üritus) võeti laienemist 

tugevalt toetav seisukoht; konverentsil osalesid 

mitmed poliitikud ja teadlased, kes rõhutasid Lääne-

Balkanile laienemise tähtsust Euroopa Liidu tuleviku 

jaoks. Mitmes postituses keskendutakse ELi 

laienemise geopoliitilisele aspektile (vt näiteks idee), 

samas kui teistes rõhutatakse, et ELiga ühinemise 

väljavaated on majandusreformide ja õigusriigi 

tugevdamise liikumapanev jõud ELiga ühinemist 

taotlevates riikides (vt näiteks idee). Seoses 

üleskutsetega ELi laienemiseks Lääne-Balkanile 

kutsutakse üles täielikult tunnustama Kosovot (vt 

näiteks idee). Idee, et Kosovo võiks liituda ELiga, 

tekitab siiski mitmeid kommentaare, mis on mitmel 

põhjusel sellisele võimalusele kindlalt vastu. Üks 

osaleja soovib Kosovost pärit inimestelt viisavaba 

sisenemist ELi (vt idee). 

Kuigi enamus osalejaid toetab laienemist, väljendasid 

mõned osalejad ELi edasisele laienemisele 

vastuseisu, rõhutades vajadust seada esikohale 

praeguse liidu sisesed küsimused (vt näiteks idee). 

Ühes postituses palutakse ELil lõpetada Türgi 

käsitamine kandidaatriigina (vt idee). 

Üks vastaja kritiseerib üldiselt ELi mitmetimõistetavust 

oma laienemispoliitikas (vt idee). Tema sõnul tekitab 

see kandidaatriikides frustratsiooni ja ebastabiilsust. 

Seetõttu peab EL tema arvates põhjalikult selgitama 

oma seisukohta laienemise suhtes. 

 

Kaubanduspoliitika 

Osalejad ei aruta kaubanduse ja majandussuhetega 

seotud ideid kuigi sageli. ELi ja teiste maailma riikide 

vaheliste kaubandussuhete ja -lepingute tugevdamise 

teemat mainitakse siiski sageli ideede hulgas, millega 

kutsutakse üles muutma ELi ülemaailmselt 

tugevamaks ja aktiivsemaks. 

Teemavaldkonna „EL maailmas“ raames soovitakse 

paljude postitustega tugevdada kaubanduspoliitikat ja 

reformida kaubanduslepinguid ELi väärtustest 

lähtuvalt, olgu siis seoses inimõiguste austamise või 
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keskkonnastandardite järgimisega (vt näiteks idee). 

Ühes laialdaselt toetust saanud idees kutsutakse üles 

reformima ELi kaubandus- ja investeerimispoliitikat 

ning taaskäivitama ülemaailmse mitmepoolsuse, mille 

keskmes on inimväärsete töökohtade loomine ning 

põhi- ja inimõiguste, sealhulgas töötajate ja 

ametiühingute õiguste kaitse (vt näiteks idee). 

Saksakeelsel seminaril arutasid osalejad ELi 

kaubanduspoliitikat ja selle mõju kolmanda maailma 

riikides, eelkõige seoses sektoritega, mida 

iseloomustavad halvad töötingimused, lapstööjõu 

kasutamine ja negatiivne keskkonnamõju, näiteks 

tekstiilitööstus (vt üritus). 

Mõne postitaja jaoks on tervise- ja kliimakriisid toonud 

esile väga globaliseerunud ja maailma teistest 

regioonidest sõltuva Euroopa majanduse piirid. 

Maskide nappus tervishoiukriisi ajal, ülemaailmsete 

tarneahelatega seotud probleemid pärast pandeemiat 

ja ülemaailmse kaubanduse mõju keskkonnale on 

aluseks üleskutsetele reindustrialiseerimiseks ja 

kohaliku tootmise suurendamiseks (vt idee). Sellega 

seoses kutsuvad paljud vastajad üles suurendama ELi 

liikmesriikide vahelist koordineerimist tarneahela 

riskide juhtimisel (vt näiteks idee). Üks osaleja teeb 

ettepaneku luua spetsiaalne institutsioon, et ennetada 

strateegiliste ressursside nappust ja selle vastu 

võidelda. See võiks toimuda Euroopa vaatluskeskuse 

vormis (vt idee). 
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Joonis 9 – Teemavaldkonna „EL maailmas“ mõttekaart, 1. osa 
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Joonis 10 – Teemavaldkonna „EL maailmas“ mõttekaart, 2. osa 
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Teemavaldkonna „Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus“ kohta on laekunud kokku 4818 

postitust (1528 ideed, 2711 kommentaari ja 579 

üritust). Postitajad esitavad ideid erinevate õiguste ja 

vabaduste ning võrdõiguslikkuse kohta ning arutavad 

Euroopa väärtuste kui juhtpõhimõtte rolli. Teised 

postitajad soovivad konservatiivsemate seisukohtade 

austamist, kajastades platvormil esitatud arvamuste 

mitmekesisust. Kõnealuse teemavaldkonna üks 

oluline sisuline teema on vajadus toetada ja kaitsta 

õigusriiki seoses sellega, mida nimetatakse 

„ebaliberaalsete demokraatiate tõusu ohuks“ ELis, mis 

ei austa ELi väärtusi ja kalduvad autokraatlike 

režiimide poole. Neid peetakse ohtlikeks. Postitused 

hõlmavad alljärgnevaid teemasid. 

 Õigused ja vabadused 

 Kaasav ühiskond 

 Õigusriigi põhimõtte kaitsmine 

 Julgeolek ja turvalisus 

 ELi väärtused 

 Lobitöö ja korruptsioon 
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Üritused 
Mitmel üritusel arutati Euroopa tulevikku üldiselt 
seoses teemavaldkonnaga „Väärtused ja õigused, 
õigusriik, julgeolek ja turvalisus“, näiteks 
Rumeenias toimunud veebipõhisel avatud dialoogil 
(vt üritus) või Normandias toimunud seminaril 
„Euroopa ja rahu: tehke oma hääl kuuldavaks!“ (vt 
üritus). 

ELi väärtusi arutati piirkondadevahelise dialoogi 
käigus, pidades silmas probleeme väärtuste 
säilitamisel kõigis liikmesriikides ja nende tähtsust 
Euroopa demokraatia tuleviku jaoks (vt üritus). 
Käsitleti ka õigusriigiga seotud küsimusi (vt näiteks 
üritus) ja inimõigusi, pidades silmas eri 
ühiskonnarühmade võrdseid võimalusi ja 
mittediskrimineerimist (vt üritus). Karnevaliüritusel 
rõhutati ELi liikmesriikide kultuuripärandi 
mitmekesisuse säilitamist (vt üritus). 

Erinevate usuorganisatsioonide esindajad 
käsitlesid religiooni ja usu teemat Euroopas 
osalusseminaril (vt üritus) ja rahvusvahelisel 
teaduskonverentsil, mille käigus uuriti usuvabaduse 
kaitset Kesk- ja Ida-Euroopa riikides (vt üritus). 

Soolise võrdõiguslikkuse teemat arutati paljudel 
üritustel, näiteks Poolas korraldatud 
osalusseminaril, mille käigus arutati viise soolise 
vägivalla vastu võitlemiseks ja naiste õiguste 
tugevdamiseks (vt üritus ja vt üritus), samuti 
ettepanekuid lisada soolise võrdõiguslikkuse 
põhimõte Euroopa Liidu lepingusse (vt üritus). 
Õpilaste korraldatud üritusel uuriti ka seda, kuidas 
pandeemia mõjutas naiste õigusi ja 
võrdõiguslikkust (vt üritus). Lisaks käsitleti ka ELi 
rolli soolise võrdõiguslikkuse edendamisel 
kutsevaldkonnas (vt üritus). Leedus toimunud 
noorteüritusel töötati välja rida ideid sallivuse 
edendamiseks Euroopa Liidus soolise 
võrdõiguslikkuse, inimõiguste, vaimse tervise ja 
kultuurilise integratsiooni ning kultuuridevahelise 
sallivuse teemadel (vt üritus). 

Taanis ja Leedus toimunud debattidel arutati 
puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamist 
puuetega inimeste õiguste Euroopa strateegia 
väljatöötamise kaudu (vt üritus ja vt üritus). 

Luksemburgis toimunud üritusel arutati 
solidaarsuse teemat ELi liikmesriikides ning 
osalejad tõstatasid mitmeid mureküsimusi, nagu 
LGBTIQ-inimeste diskrimineerimine, rändajate 
kohtlemine, kliimamuutused ja 
põlvkondadevaheline õiglus, koordineeritud 
reageerimine COVID-19 pandeemiale, Euroopa 
miinimumpalk ja õigusriigi põhimõtte austamine 
liikmesriikides (vt üritus). 

2021. aasta Euroopa pressipäevade raames 
korraldati Prantsusmaal ajakirjandusvabaduse 
teemaline üritus, kus arutati ka Euroopa meedia ja 
piiriülese meedia arengut (vt üritus). 
Desinformatsiooni ja populismi töörühm tegi 
kindlaks vajaduse rangemalt reguleerida 
digitaalseid platvorme (vt üritus). 

Euroopa kodakondsuse teemalisel üritusel arutati 
takistusi, mis ikka veel takistavad liikumisvabadust, 
eelkõige seoses bürokraatlike menetlustega (vt 
üritus). 

Hispaanias toimunud ja õigusteaduskonna 
õpilastele suunatud üritusel arutati ELi strateegilist 
autonoomiat julgeoleku valdkonnas, kajastades 
platvormil toimunud arutelu seoses Euroopa armee 
ideega (vt üritus). Seda teemat arutati ka 
Prantsusmaal toimunud arutelus seoses ELi rolliga 
terrorismivastases võitluses (vt üritus). 

Interaktiivsel foorumil käsitleti ohvriabi strateegiaid 
(vt üritus). Lisaks arutati Euroopa armee küsimust 
seoses pehme ja tugeva jõuga poliitilise dialoogi 
käigus (vt üritus). 

 

 

 

Õigused ja 
vabadused 

Õiguste ja vabaduste teema on väga mahukas, 

eelkõige seetõttu, et postitajad on toonud esile 

erinevat liiki õigusi ja vabadusi. 

Suur hulk õigusi ja vabadusi käsitlevatest ideedest 

arutleb inimõiguste ja üldisemalt kõigi vabaduste 

kaitse üle (vt näiteks idee). Ühe selle teemavaldkonna 

raames kõige suurema toetuse saanud ideega 

soovitatakse tugevdada erinevate inimõigusi 

käsitlevate õigusaktide jõustatavust ELi 

õigussüsteemis (vt idee), samas kui teiste ideedega 

nähakse vajadust ajakohastada inimõigusi, et need 

vastaksid praegusele ja tulevasele ühiskondlikule 

tegelikkusele (vt näiteks idee). 

Käsitletakse erinevaid inimõigusi, milleks on 

majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, kodaniku- ja 

poliitilised õigused. Mõned osalejad juhivad 
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tähelepanu inimõiguste rikkumistele Euroopa piiridel, 

millele mõned postitajad reageerivad, mõistes hukka 

inimsmugeldajad (vt näiteks idee). 

Selles teemavaldkonnas on platvormil tugevalt 

esindatud kodaniku- ja poliitilised õigused, kusjuures 

kõige rohkem on nende postituste hulgas nimetatud 

õigust eraelu puutumatusele ja väljendusvabadust (vt 

näiteks idee). Diskrimineerimise keelamist käsitlevad 

postitused on nende arvukuse tõttu rühmitatud eraldi 

teemaks „Kaasav ühiskond“. 

Arvestades meie muutuvat ühiskonda, keskendutakse 

erinevates postitustes digiülemineku kontekstis 

õiguste ja vabadustega seotud küsimustele, eelkõige 

seoses õigusega eraelu puutumatusele. Seda 

alateemat arutatakse ka digiülemineku teema raames. 

ELi isikuandmete kaitse üldmäärust peetakse 

võtmetähtsusega teguriks, mis takistab ettevõtetel 

isikuandmeid müümast (vt idee). Üldiselt toovad 

postitajad esile vajaduse paremate õigusaktide ja 

vahendite järele, et lahendada interneti ja 

sotsiaalmeedia ning kogu uue tehnoloogiaga seotud 

eraelu puutumatuse probleeme (vt idee). Kutsutakse 

üles piirama biomeetriliste andmete kasutamist 

jälgimise eesmärgil (vt idee) ning isikuandmete 

kogumist ja jagamist üldisemalt (vt näiteks idee). 

Postitajad märgivad, et tehnoloogiahiiglaste poolt 

teostatav digitaalne jälgimine isikuandmete kogumise 

kaudu kujutab endast märkimisväärset ohtu inimeste 

väärikusele, autonoomiale ja eraelu puutumatusele. 

Seetõttu soovivad nad karmistada norme ja 

andmekaitsemeetmeid (vt idee). See küsimus 

tõstatatakse ka seoses platvormil väljendatud 

vajadusega paremini reguleerida tehisintellekti (vt 

idee). 

Teise ideede rühma raames arutletakse 

sõnavabaduse ja selle piiramise üle. Ajakirjanduses ja 

sotsiaalmeedias sõnavabaduse tagamise osas on 

mõned postitajad väljendanud muret, et sõnavabadus 

on ohus, kuna sisu eemaldatakse platvormidelt (vt 

näiteks idee). 

Teised postitajad käsitlevad sõnavabaduse piiranguid, 

näiteks seda, mil määral tuleks veebisisu reguleerida 

ja kuidas see mõjutab sõnavabadust, kusjuures 

mõned inimesed toetavad ühtse Euroopa digitaalse 

raamistiku loomist (vt üritus). Näiteks leitakse, et 

valeuudised kujutavad endast ohtu demokraatlikele 

põhiväärtustele (vt üritus). Vaenukõne küsimuse 

sagedane tõstatamine osutab vajadusele tegeleda 

selle probleemiga ja suurendada vaenukõne ohvrite 

kaitset (näiteks idee ja üritus) ja vaenukuritegude 

ohvrite kaitset (vt üritus). 

Üks alateema puudutab majanduslikke- ja 

sotsiaalõigusi, mida tõstatati ka teemavaldkonnas 

„Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“, 

nagu õigus eluasemele (vt näiteks idee), töö- ja eraelu 

tasakaalu tagamine (vt näiteks üritus), toiduga 

kindlustatus (vt idee) jne. Mõned postitajad soovivad 

sellega seoses inimõiguste ajakohastamist (vt idee) 

või isegi sotsiaalõiguste jõustatavaks muutmist (vt 

idee). 

Konkreetse elanikkonnarühma õiguste seisukohast 

toetatakse mitme ideega lapse õigusi ning osutatakse 

vajadusele suurendada laste kaitset õigusaktide ja 

poliitikavaldkondade kontekstis (vt näiteks idee). 

Lähtudes põhiõigusest austada kultuurilist, usulist ja 

keelelist mitmekesisust, on platvormil laialdast toetust 

leidnud idee, et Euroopa Liit tunnustaks esperantot 

Euroopa kodanike keelena (vt näiteks idee). 

Ühes teises postituste rühmas rõhutatakse vajadust 

tühistada COVID-19 meetmed, kui pandeemia seda 

võimaldab, et tagada tavapärase olukorra taastumine 

ja anda kodanikele tagasi nende vabadused (vt idee). 

Sellega seoses on tehtud ka üleskutse hoiduda 

selliste kodanike diskrimineerimisest, kes on 

otsustanud, et nad ei soovi põhiteenustele 

juurdepääsu saamiseks lasta end vaktsineerida ega 

regulaarselt testida (vt näiteks idee). COVID-19 

vaktsineerimisega seotud küsimusi käsitletakse 

üksikasjalikumalt teemavaldkonna „Tervis“ all. 

Mõnes postituses soovitakse, et EL võtaks loomade 

õiguste kaitsmisel juhtrolli (vt idee), näiteks 

loomapidamise loa kasutuselevõtmise kaudu (vt idee). 

Postitajad on seisukohal, et kuigi ELi aluslepingutes 

tunnustatakse loomi aistimisvõimeliste olenditena, 

esineb põllumajandus- ja lihatööstuses ikka veel väär- 

ja julma kohtlemist (vt näiteks idee). 

Teised postitajad keskenduvad konkreetselt 

õigusküsimustele ja ELi-sisese liikuvuse mõjule, 

arutades vajadust lihtsustada menetlusi, näiteks 

seoses pärimisasjade menetlemise (vt idee) ja 
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surmaga (vt idee), ning soovitades, et liikmesriikide 

abieluvararežiimide ja registreeritud kooselude 

registrid peaksid olema omavahel ühendatud (vt idee). 

Avatud foorumi veebiseminaril arutasid osalejad 

kriminaalmenetluste menetlusõigusi kogu ELis (vt 

üritus). 

Erinevad osalejad toetavad õigust end ise kanepiga 

ravida (vt näiteks idee) ning arutlevad narkootikumide 

dekriminaliseerimise ja legaliseerimise üle laiemalt (vt 

näiteks idee). Seda küsimust käsitletakse ka 

teemavaldkonna „Tervis“ all. 

Mõned inimesed arvavad, et sularahas maksmise 

võimalust tuleks tunnustada demokraatliku õigusena 

(vt näiteks idee). 

Kaasav ühiskond 

Mitmetes postitustes kutsutakse üles tegema 

suuremaid jõupingutusi kaasava ühiskonna 

loomiseks, käsitledes selliseid küsimusi nagu 

vabadus, diskrimineerimine ja võrdsus. Selle teema 

raames on postitused valdavalt seotud soolise 

võrdõiguslikkuse ideedega, sealhulgas üks suure 

toetuse saanud idee selles küsimuses (vt idee ja 

näiteks üritus), samuti naiste mõjuvõimu 

suurendamisega (vt üritus). Seonduvad ettepanekud 

hõlmavad naiste arvu suurendamist poliitiliste ja 

majanduslike otsuste tegijate seas (vt näiteks idee). 

Soolise võrdõiguslikkuse küsimust arutatakse 

laialdaselt ka seoses võrdse tasustamise 

saavutamisega (vt näiteks idee) ja seoses haridusega 

alates lapsepõlvest (vt idee). Ka teiste 

teemavaldkondade raames tehakse üleskutseid 

kasutada soopõhist lähenemisviisi traditsiooniliselt 

rohkem meeste poolt domineeritavate sektorite 

suhtes, nagu näiteks teadus, tehnoloogia, inseneeria 

ja matemaatika, et leevendada soolist ebavõrdsust. 

Seksuaal- ja reproduktiivõiguste osas on inimesed 

eriarvamusel. Ühe postituste rühmaga rõhutatakse 

seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate 

õiguste, sealhulgas abordiõiguse, keskset tähtsust 

soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks ja soolise 

vägivalla lõpetamiseks (vt näiteks idee). Seevastu 

teiste postitustega toetatakse seda, et kaitsta tuleks 

väärikust ja õigust elule, peatades selliste ELi 

teadusuuringute, arenguabi ja rahvatervise 

valdkondade rahastamise, mille abil edendatakse 

inimembrüote hävitamist (vt idee). Lisaks abordi 

küsimusele arutatakse seksuaal- ja 

reproduktiivõigustega seotud ideede raames vajadust 

rakendada tõhusaid meetmeid, et võidelda 

suurenenud soolise vägivalla vastu (vt näiteks idee ja 

üritus), ning soovitatakse käsitleda ka meeste kohta 

levinud stereotüüpe (vt idee) ning võidelda 

kättemaksuporno ja internetis asetleidva ahistamise 

vastu (vt üritus). 

Üks arvukalt postitusi kogunud teema on vajadus 

veelgi edendada puuetega inimeste, näiteks Downi 

sündroomiga inimeste kaasamist (vt idee). Postitajad 

soovivad puuetega inimesi käsitlevate sätete lisamist 

riikide põhiseadustesse (vt idee ja üritus), samuti 

puuetega inimeste töölevõtmist soodustavaid 

poliitikameetmeid (vt idee) ja puuetega inimesi 

puudutava teadlikkuse suurendamise koolitusi kõigi 

töötajate jaoks (vt idee). Sarnaselt toetatakse ühe 

ideega õpetajate koolitamist selles vallas, kuidas 

puuetega õpilasi klassidesse integreerida (vt idee). 

Muud ettepanekud hõlmavad järgmist: i) puuetega 

inimeste ees seisvate takistuste eemaldamine, 

muutes tooted ja teenused ligipääsetavamaks (vt idee 

ja üritus), ii) nende inimõiguste piisav kaitse (vt idee) 

ja iii) võitlus vaimse puudega inimeste 

diskrimineerimise vastu (vt idee). Ühel üritusel, mille 

kohta esitati palju kommentaare ja millele osalejad 

kommentaaride osas heakskiitu avaldasid, esitati 

samuti üleskutse Downi sündroomiga inimeste 

kaasamiseks ja neid toetavate seadusandlike 

algatuste tegemiseks (vt üritus), et suurendada nende 

nähtavust ja osalemist kõigil ühiskonnatasanditel (vt 

idee). 

Mõned postitajad leiavad, et naiste ja LGBTIQ-

vähemuste õigused ja inimõigused on mõnes 

liikmesriigis rünnaku all (vt näiteks idee ja idee). 

Sellest tulenevalt nõuavad paljud osalejad LGBTIQ-

inimeste kaitsmist ja samasooliste abielude 

tunnustamist kõigis ELi liikmesriikides (vt näiteks idee 

ja idee) ning LGBTIQ-inimeste vanemluse lubamist (vt 

idee). Ühel seminaril käsitleti LGBTIQ-inimeste 

õiguste integreerimist erinevatesse 

teemavaldkondadesse (vt üritus). Ühe ideega tehakse 
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ettepanek võtta kasutusele mitmekordse 

diskrimineerimise mõiste, st diskrimineerimine kahel 

või enamal alusel, ning võtta konkreetseid meetmeid 

selle vastu võitlemiseks (vt idee). 

Pidades silmas Euroopa ühiskondade vananemist, on 

platvormil esitatud üleskutseid võidelda vanussurve 

vastu (vt idee). Korraldati ka üritus, et uurida, millised 

on demograafiliste muutuste tagajärjed ühiskonna 

struktuurilistele alustele (vt üritus). 

Paaril üritusel on juhitud tähelepanu ka rahvus- ja 

etniliste vähemuste õiguste küsimusele (vt näiteks 

idee ja üritus), sealhulgas roma kogukonna õiguste 

küsimusele (vt näiteks idee, üritus ja üritus). 

Samamoodi esitatakse mõne ideega üleskutse, et EL 

reguleeriks Euroopa vähemuste keeleõiguste 

tagamist (vt näiteks idee). Ühe suurt toetust saanud 

ideega kutsutakse üles muutma katalaani keele ELi 

ametlikuks keeleks (vt idee). 

Arutati komisjonis toimuvaid kaasava 

kommunikatsiooni alaseid mõttevahetusi ning 

osalejad märkisid, et Euroopa kodanikud peaksid 

saama vabalt tähistada religioosseid pidustusi, et 

vältida Euroopa kodanike pöörddiskrimineerimist (vt 

idee, idee ja üritus). 

Seoses väljavaadetega luua mitmekesine ja kaasav 

Euroopa, arutavad postitajad vajadust eduka 

integratsioonipoliitika järele ning mõned postitajad 

rõhutavad, et see, et ei ole õnnestunud rakendata 

tõhusat sisserändajate integratsioonipoliitikat, tekitab 

Euroopa ühiskondades pingeid ja sellega seotud 

julgeolekuriske (vt idee). 

 

Õigusriigi põhimõtte 
kaitsmine 

Sageli korduvaks teemaks on vajadus kaitsta õigusriiki 

ja austada demokraatlikke väärtusi (vt näiteks idee). 

Postitustes tunnistatakse, et need on Euroopa Liidu 

alus (vt idee ja idee). Kuigi enamikes postitustes 

tõstatatakse õigusriigiga seotud siseaspekte, on 

hõlmatud ka välisaspektid, kutsudes ELi üles võtma 

rangema seisukoha kolmandate riikide, näiteks 

Venemaa ja Hiina suhtes. 

Selle teemavaldkonna ühe kõige enam toetatud 

ideega kutsutakse üles looma demokraatia, õigusriigi 

põhimõtte ja põhiõiguste läbivaatamismehhanismi (vt 

idee). Samuti rõhutatakse õigusriigi tähtsust siseturu 

toimimise jaoks (vt idee). Sellest tulenevalt on 

platvormil laialdaselt levinud idee luua ühine visioon 

õigusriigi väärtuste ja institutsioonide kaitsmiseks (vt 

näiteks idee). 

Paljud osalejad tunnevad muret ELi väärtuste ja 

õigusriigi põhimõtte järgimise pärast ELis (vt näiteks 

idee ja idee), mõned neist mainivad konkreetselt 

Ungarit (vt näiteks idee ja idee) ja eelkõige Poolat (vt 

näiteks idee ja idee). Väga suure toetuse saanud 

ideega rõhutatakse, et kõik liikmesriigid peaksid 

järgima demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid 

topeltstandarditeta (vt). 

Võttes arvesse neid tajutavaid ohte õigusriigile, 

pakuvad postitajad rikkumiste vastu võitlemiseks välja 

erinevaid strateegiaid: i) riikidele antavate toetuste 

vähendamine, ii) nende hääleõiguse kaotamine 

nõukogus (vt näiteks idee), iii) õigusriigi põhimõttega 

seotud eelarveliste kaitsemehhanismide kasutamine 

(vt idee), iv) artikli 7 läbivaatamine, eesmärgiga 

kergendada sanktsioonide kehtestamist valitsuste 

suhtes, kes rikuvad ELi väärtusi (vt idee), v) 

mehhanismi kehtestamine, mille abil saab liikmesriike 

liidust välja heita, kui nad rikuvad demokraatlikku 

õigusriigi põhimõtet (vt idee), ning vi) luua 

järelevalveorgan, nagu Euroopa Liidu Kohus, et 

kaitsta demokraatiat ja õigusriiki ELis (vt idee). 

Lisaks muude ELi väärtuste tagamisele pannakse ette 

ka mitmeid ideid õigusriigi tagamiseks. Mõnedega 

neist tehakse ettepanek toetada kodanikuühiskonna 

organisatsioone, et tugevdada ja säilitada 

demokraatlikku õigusriigi põhimõtet (vt idee ja vt idee). 

Üks postitaja on tõstatanud seonduva idee rakendada 

ELi kodanikuühiskonna strateegiat, et 

kodanikuühiskonna organisatsioonid tegutseksid 

vabalt ja aitaksid kaasa Euroopa väärtuste kaitsmisele 

(vt idee). 

Kõige levinuma ideega toetatakse siiski ühehäälsuse 

reegli kaotamist, misläbi tagatakse, et õigusriigi 

põhimõtet mittejärgivad liikmesriigid ei saaks ELis 

otsuste tegemist blokeerida (vt näiteks idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162955
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/96460
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/6801
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/225491
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/32869
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/61945
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/12706
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/233875
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/161404
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/196846
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103159
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162427
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163550
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/163549
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162262
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/121871
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/51948
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/28942
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/30066
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/172756
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/66562?locale=en
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/426
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/421
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/146455
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/162494
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/234697
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/118933
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
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Ajakirjandus- ja meediavabaduse kaitset peetakse 

seotuks õigusriigi ja laiemalt ELi väärtuste 

kaitsmisega. See oli ühe osalusseminari teemaks ning 

põhijäreldusteks oli vajadus suurendada läbipaistvust 

meediapluralismi tagamiseks ja tagada ajakirjanike 

parem kaitse (vt üritus). Samuti toetatakse ELi 

otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamist ja 

inimeste suuremat kaasamist sellesse (vt idee). 

Kuigi valdava osaga ideedest osutatakse murele 

õigusriigi põhimõtte rikkumise pärast, võetakse teiste 

ideedega erinev vaatenurk, mille kohaselt on EL 

sekkunud liikmesriikide põhiseadustesse autoritaarsel 

viisil (vt näiteks idee). Platvormile on esitatud mõned 

üleskutsed vaadata uuesti läbi Euroopa Kohtu 

pädevus, et vältida konflikte riikide põhiseaduslike 

jurisdiktsioonidega (vt näiteks idee ja üritus). Näiteks 

on üks osaleja seisukohal, et demokraatia valitseb 

seni kuni austatakse rahva suveräänsust (vt idee). 

Sarnaselt väidavad teised osalejad, et vetoõigust 

jõustatakse aluslepingutega antud poliitilise 

vahendina ning et liikmesriikide eesõigus on kaitsta 

piire ning säilitada kristlikku religiooni, kultuuri ja 

homogeenset ühiskonda (vt idee). 

 

Julgeolek ja 
turvalisus 

Julgeoleku ja turvalisuse küsimust arutatakse 

laialdaselt ka teistes teemavaldkondades nagu „EL 

maailmas“, seega esineb seda teemat harvemini 

teemavaldkonnas „Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus“. Sellest hoolimata on praegu 

selle teemavaldkonna üks kõige rohkem 

kommenteeritud ideid ettepanek luua ELi sõjavägi (vt 

idee), et paremini kaitsta liikmesriike vaenulike 

välisosalejate eest (vt näiteks üritus). Lisaks väidavad 

osalejad, et ELi julgeoleku tsentraliseerimine oleks 

kasulik nii kulude kokkuhoidmise tõttu kui ka 

seepärast, et riiklike armeede tähtsus on kogu 

Euroopas vähenenud, kuna Euroopa kodanikud on 

oma riigi kaitsmisele vähem pühendunud (vt idee). 

Nende ideede kommentaarides on teised osalejad 

siiski selle ettepaneku kahtluse alla seadnud, 

kommenteerides peamiselt ELi kaitse ja riigikaitse 

vahelisi poliitilisi tagajärgi ja seoseid. Sel põhjusel 

toetab üks osaleja riiklike armeede integreerimist ja 

koostalitlusvõimet (vt idee). 

Postitajad arutavad ka välispoliitika tulevikku ja seda, 

kuidas seda saaks muuta, et tagada Euroopa 

rahvusvahelise rolli täitmine (vt üritus), samuti tehakse 

üleskutseid, et EL vaataks läbi oma 

julgeolekueesmärkidega seotud prioriteedid, võttes 

arvesse küsimusi, mis ulatuvad rändekriisist 

Afganistanini ning Hiina poolt tekitatava ohuni Aasias 

ja Vaikse ookeani piirkonnas (vt idee). Arvestades 

julgeolekuteema alla kuuluvaid mittetraditsioonilisi 

sõjalist laadi probleeme, nagu terrorism, kuritegelike 

organisatsioonide tegevus ja reguleerimata 

sisseränne, väidab üks osaleja, et neid ei saa 

lahendada üksnes traditsiooniliste sõjaliste 

strateegiate abil, sest selleks on vaja diplomaatia, 

vahendamise ja ühiskondliku ühtekuuluvuse kaudu 

kehtestatud julgeolekumeetmeid (vt idee). Oluline 

näide on energiajulgeolek (vt idee) ja eesmärk 

vähendada sõltuvust, et suurendada Euroopa Liidu 

geopoliitilist kaitsevõimet (vt idee). Platvormil peetud 

aruteludel esines ka vastandumist, kus ühel pool olid 

kaitsepõhiseid strateegiaid edendavad patsifistid ja 

teisel pool need, kes väitsid, et selliste suurjõududega 

nagu Hiina ja Venemaa silmitsi seistes on vaja 

militariseeritud julgeolekut (vt idee). Mõned osalejad 

on seisukohal, et EL ei peaks tegelema 

kaitseküsimustega ja et liikmesriikidel on parem end 

kaitsta NATO toetusel (vt idee). 

Seoses Venemaaga esitatakse platvormil väga palju 

julgeolekualaseid mureküsimusi, nagu 

desinformatsiooni oht ning Venemaa mõju Euroopa 

riikidele ja nendesuunaline mõjutustegevus (vt idee ja 

üritus), ning seisukohti, mis väljendavad vajadust 

töötada välja ühine poliitika (vt idee). 

ELi sisejulgeolekut arutades toovad mõned postitajad 

esile vajaduse võidelda eri liiki ohtudega, nagu 

küberrünnakud, parandades selleks küberturvalisuse 

koordineerimist (vt idee), ning terrorismi eri 

vormidega, kasutades selleks terrorismivastase 

võitluse koordineeritud programme (vt näiteks üritus). 

Lisaks rõhutavad postitajad, kui oluline on ennetada 

Euroopa ühiskondade radikaliseerumist ja 

polariseerumist, näiteks luues radikaliseerumisalase 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/13400
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254436
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117250
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/105667
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/53857
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184174
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/46267
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/166585
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260441
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/51613
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101707
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160579
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160711
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/251989
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/244234
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/259085
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183911
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/99365
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/183943
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/261531
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/103984
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teadlikkuse võrgustiku, et jagada parimaid tavasid (vt 

idee ja idee). 

ELi tasandi koordineerimist soovitatakse ka 

politseijõudude jaoks, et tagada võrdsus ja ühtne töö 

kõigis liikmesriikides (vt idee). Sellega seoses on 

osalejad teinud ettepaneku võtta sõjaväe ja politsei 

jaoks kasutusele Erasmus programm, et tugevdada 

lojaalsust ELile ja hõlbustada heade tavade jagamist 

(vt idee ja idee). Sarnaseid ideid arutatakse ka 

teemavaldkonna „EL maailmas“ all. 

Viimase ideede kogumiga kutsutakse platvormil üles 

lihtsustama piiriülest süüdistuste esitamist ja 

õiguskaitset (vt näiteks idee ja idee), näiteks võttes 

vastu ühtse karistusseadustiku (vt idee). Arvestades 

liikumisvabadust ELis, toetavad mõned kodanikud 

Euroopa ameti loomist, mille abil tugevdada 

liikmesriikidevahelist koostööd võitluses terrorismi ja 

organiseeritud kuritegevuse vastu (vt idee ja idee). 

Üks osaleja juhib tähelepanu ka relvade 

ebaseaduslikust müügist tulenevale ohule (vt idee). 

Mõned osalejad soovivad ka tugevdada Europoli kui 

juba olemasolevat rahvusvahelise kuritegevuse ja 

terrorismi vastase võitluse Euroopa ametit (vt idee). 

 

 

ELi väärtused 

Platvormil korratakse sageli Euroopa väärtuste 

säilitamise tähtsust ja keskset rolli (vt näiteks idee). 

Ühe platvormil esitatud ideederühma raames 

arutletakse selle üle, mida tähendab olla eurooplane, 

ning väärtuste üle, mida EL peaks kehastama ja 

propageerima (vt näiteks idee ja üritus). Eelkõige 

mainivad mitmed inimesed, et teiste seas on Euroopa 

Liidu väärtussüsteemi osaks inimväärikuse, 

vabaduse, võrdsuse, demokraatia, õigusriigi, 

inimõiguste, pluralismi, õigluse, solidaarsuse ja 

soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted (vt üritus) ning 

leiavad, et need peaksid liidu poliitikat suunama. 

Suure toetuse saanud ettepanekuga soovitakse võtta 

ELis kasutusele demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste 

läbivaatamise mehhanism (vt idee). Inimesed viitavad 

ka ühistele juurtele ja igale liikmesriigi iseloomulikele 

heterogeensetele eripäradele (vt näiteks idee ja idee). 

Mõned postitajad arutavad ka vajadust Euroopa 

põhiseaduse järele, et selgelt määratleda Euroopa 

põhiväärtused, mida tuleb ELis austada (vt näiteks 

idee). 

Osades aruteludes keskendutakse usu ja usuliste 

väärtuste kohale Euroopas ning arutatakse kristlike 

väärtuste rolli ja vajadust neid kaitsta (vt idee ja üritus), 

kuid kutsutakse ka üles austama kultuurilist ja usulist 

mitmekesisust Euroopas (vt idee). Seoses kristlusega 

uuriti ühel üritusel, kuidas Ida-Euroopa riigid ühitavad 

usuliste sõnumite avaliku kujutamise sallivusega 

muude religioonide ja veendumuste suhtes (vt üritus). 

Dublinis toimunud religioonidevahelisel kohtumisel 

käsitleti religiooni ja selle olulisust tänases Euroopa 

Liidus (vt üritus). Samuti väidavad osalejad, et üha 

lõhestavamaid eetilisi küsimusi tuleks käsitleda 

religioonidevaheliste dialoogide ja kultuuridevaheliste 

arutelude kaudu (vt näiteks idee). 

Hiljutised sissekanded on tõstatanud ka küsimuse 

antisemitismist kui suurest ohust juudi kogukondade 

inimestele paljudes riikides, kus rünnakud ja vägivald 

on sagenenud (vt idee). 

 

Lobitöö ja 
korruptsioon 

Nagu ka teemavaldkonna „Euroopa demokraatia“ all, 

on mõned postitajad keskendunud lobitöö ja 

korruptsiooniga seotud küsimustele. On tehtud 

ettepanekuid parandada erahuvides tehtava lobitöö 

reguleerimist ja läbipaistvust (vt idee) ning piirata selle 

mõju ELi poliitikale (vt näiteks idee). Teised osalejad 

arutasid, kuidas võidelda korruptsiooniga ELi 

institutsioonides ja seoses ELi rahaliste vahendite 

kasutamisega ning kuidas kaitsta vihjeandjaid (vt 

näiteks idee). Üks osaleja on teinud ettepaneku luua 

tõe- ja lepituskomisjon, et käsitleda ELi aluslepingute 

väidetavaid rikkumisi ELi ametnike poolt (vt idee). 

Lisaks korruptsioonivastasele võitlusele ELi 

institutsioonide tasandil kutsutakse ELi üles 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/198334
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/260109
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/101938
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/179059
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/144014
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199654
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/202027
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/209716
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245884
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/258333
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/119263
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/199255
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/523
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/61612
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/82996
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143683
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/159919
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18052
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2105
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/52
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/18648
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/342
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/94018
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/245785
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143652
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/143056
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89530
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kontrollima riikide haldusasutuste erapooletust, et 

võidelda soosimise ja meelevaldsuse vastu (vt idee ja 

üritus) või kohtusüsteemis esineva korruptsiooni vastu 

(vt idee). Postitajad paluvad ELil võtta meetmeid 

maksustamise vältimise ja korruptsiooni vastu 

liikmesriikides (vt näiteks idee). Lisaks on mõned 

postitajad väljendanud nördimust õiglase kohtuliku 

arutamise puudumise pärast (vt idee).

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/11/meetings/21682
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/128800
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/184901
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Joonis 11 – Teemavaldkonna „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ mõttekaart, 1. osa 
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Joonis 12 – Teemavaldkonna „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ mõttekaart, 2. osa 
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Teemavaldkonnas „Digiüleminek“ on kogunenud 

893 ideed, 1 169 kommentaari ja 357 üritust – kokku 

2 419 postitust. Postitustes rõhutatakse üldiselt, et 

pidades silmas tuleviku majandust, koostööd, 

tervishoidu ja muid eluvaldkondi, on digiüleminek 

vajalik. Siiski tuuakse välja ka mitmeid 

digiüleminekuga seotud probleeme, nagu eetilised 

kaalutlused, suurenev digilõhe, isikuandmete kaitse 

üldmääruse puudused ja küberohud. Sellega seoses 

on postitajad kõige levinumate teemadena käsitlenud 

vajadust investeerida digiõppesse ja edendada 

digioskusi, samuti investeerida digitaalsesse 

innovatsiooni ja liikuda digitaalselt suveräänse 

Euroopa suunas. Need eri ideed saab rühmitada 

alljärgnevatesse teemavaldkondadesse. 

 

 Haridus ja koolitus: digioskused 

 Digitaalne suveräänsus ja digieetika 

 Ühiskonna üldine digiüleminek 

 Euroopa digitaalsed vahendid: avalike 

teenuste digiüleminek 

 Digitaalandmed 

 Küberturvalisus 

 Digitaalõigused ja kaasamine 

 Saaste, kestlikkus ja kestvus 

 Majanduse digiüleminek 

 E-tervis 

 

7. Digiüleminek  
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Üritused 

Mitmel üritusel arutati digiülemineku vajalikkust ning 
suurema digiüleminekuga seotud kasu ja riske ning 
võimalikke lähenemisviise sellele. Sellised üritused 
lähtusid sageli kohalikust vaatenurgast – näiteks 
toimus Sloveenias kodanike arutelu maapiirkondade 
ja kohaliku majanduse kiirendatud digiülemineku 
teemal (vt üritus). 

Mitmel üritusel arutati tehisintellekti teemat, mida 
käsitleti näiteks Saksamaal Dresdeni elanikega 
peetud avatud dialoogil (vt üritus). Osalejad 
sõnastasid mitmeid ideid, näiteks vajaduse töötada 
välja inimkesksed standardid tehisintellekti 
kasutamiseks ja arendamiseks (vt idee). Tehisintellekti 
teemaga seotud küsimusi arutati ka tehnilisematel ja 
spetsialiseeritumatel üritustel, näiteks novembris 
toimunud tehisintellekti sidusrühmade tippkohtumisel, 
kus arutati tehisintellektil põhineva tehnoloogia 
eeliseid ja riske nii üldsuse kui ka ettevõtjate jaoks (vt 
üritus). 

Teine liik üritusi on seotud aruteludega, mis käsitlevad 
tsensuuri küsimust ning vaenukõne ja valeuudiste 
levikut digiplatvormidel ja sotsiaalmeedias. Postitajate 
mitme arvamustevahetuse käigus rõhutati vajadust 
tugevdada väljendusvabadust ja kaitsta tarbijate 
õigusi (vt üritus). 

Portugali kodanikega peetud dialoogis, mille 
kaaskorraldaja oli Europe Direct, pakuti välja, et 
maapiirkondade jaoks võrdse juurdepääsu tagamine 
ja nende digiüleminek oleks lahendus rahvastikukao 
peatamiseks, ning rõhutati vajadust tagada head 
tingimused digirändurite või kaugtöö jaoks (vt üritus). 

Mõnel üritusel arutati digiülemineku keskkonnamõju 
seoses jäätmetekkega ja digitaaltoodete tootmise 
keskkonnakuluga. Lätis toimunud üritusel esitati 
soovitusi toodete kunstlikult piiratud kasutusaja vastu 
võitlemiseks ja pakuti välja viise tehnoloogia 
ringlussevõtu soodustamiseks (vt üritust). 

Ungari riiklik noortenõukogu korraldas ürituse, kus 
osalejatega arutati digiüleminekuga seotud teemasid. 
Tõstatati idee luua ELi tasandil ühine veebipõhine 
haridusplatvorm, et koguda digiõppe häid tavasid, ning 
samuti arutati muid viise digiülemineku protsesside ja 
noorsootöö digiülemineku stimuleerimiseks, kutsudes 
tungivalt üles toetama noori, kellel puuduvad 
digiteadmised ja -vahendid (vt üritus). Neid 
teemavaldkondi arutati ka digiüleminekut käsitleva 
riikliku arutelu käigus Poolas, kus käsitleti ka muude 
sektorite, näiteks avaliku sektori, põllumajanduse ja 
turismi digiüleminekut (vt üritus). 

Rootsis korraldatud üritusel esitati kolm 
digiüleminekuga seotud ideed: tagada privaatsus 
digimaksete valdkonnas, võtta küberturvalisusega 

seotud meetmeid ning tagada kaasatus uude 
digitaalühiskonda (vt üritus). 

Haridus ja koolitus: 
digioskused 

Üks platvormil teemavaldkonnas „Digiüleminek“ kõige 

sagedamini korduvaid ideede rühmi on seotud 

vajadusega pakkuda ELi kodanikele vajalikke oskusi 

ja vahendeid, et areneda ja saavutada edu üha 

digitaalsemas maailmas. Hulk platvormil esitatud ideid 

toetab kogu ELi hõlmavaid digikirjaoskuse alaseid 

jõupingutusi kõigis ELi riikides, sest digioskuste 

arendamist ja edendamist peetakse majanduse 

seisukohast esmatähtsaks (vt nt idee). Osalejad 

mainivad eelkõige vajadust arendada noorte 

digioskusi kõigis ELi liikmesriikides, et parandada 

nende tööalast konkurentsivõimet (vt nt idee). Üha 

enam tajutakse, et lisaks majandusliku kasu toomisele 

on digioskuste edendamine ja suutlikkuse loomine 

digitaalses ühiskonnas toimetulekuks ka eeltingimus 

ulatuslikuma juurdepääsu tagamiseks haridusele, 

kultuurile ja olulistele avalikele teenustele (vt nt idee). 

Ideede raames on pakutud, et seda protsessi tuleks 

alustada algkoolist ja jätkata terve haridustee jooksul 

(vt nt idee ja üritus), sealjuures eakate inimeste hulgas 

(vt nt üritus ja idee). Üks postitaja viitab ELi oskuste 

tegevuskavale ja digiõppe tegevuskavale aastateks 

2021–2027 ning palub seda digioskuste valdkonnas 

kiiremini rakendada, eelkõige COVID-19 pandeemiat 

silmas pidades (vt idee). Lisaks digioskuste alasele 

koolitusele kutsutakse üles pakkuma koolitust 

internetis leiduvate ohtude, näiteks süvavõltsitud 

videote kohta, ning jagama teadmisi seoses 

võrgupettuste ennetamise meetoditega (vt nt idee). 

Mõned postitajad väljendasid seisukohta, et vaja on 

digiõpet käsitlevaid ELi õigusakte, et kaitsta alaealisi 

virtuaalses ruumis ja tagada kvaliteetne haridus (vt 

idee). 

Ka teemavaldkonna „Haridus, kultuur, noored ja sport“ 

raames käsitletud teema, mis puudutab e-õpet 

tervisekriisi kontekstis, kordub mitmetes postitustes, 

mis kõik kutsuvad üles suurendama investeeringuid ja 

jõupingutusi seoses haridusvaldkonnas toimuva 

digiüleminekuga (vt nt idee). Lisaks riistvarataristule 

teevad vastajad ettepaneku luua ühtne Euroopa 
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kaugõppeplatvorm (vt nt idee ja idee), töötada välja 

virtuaalsed ja kaasavad pedagoogilised vahendid (vt 

idee) või ühine veebiportaal elektrooniliste digitõendite 

jaoks (vt nt idee). Sellega seoses soovitavad 

postitajad samuti edendada senisest enam 

teaduskarjääri võimalusi (vt nt idee ja üritus) ning 

arendada teadusuuringute programme noortele 

üliõpilastele, investeerides digi- ja 

innovatsioonivaldkonda (vt idee). 

Digitaalne suveräänsus  
ja digieetika 

Digitaalse suveräänsuse teema esineb 

sageli ning palju toetust on avaldatud 

eelkõige mitmele ideele, mille kohaselt 

tuleks investeerida avatud lähtekoodiga tarkvarasse. 

Platvormil esitatud ideed digitaalse suveräänsuse 

edendamiseks keskenduvad Euroopa strateegilisele 

sõltumatusele riistvara, tarkvara ja sotsiaalmeedia 

platvormide osas, kusjuures esitatud on mitu 

üleskutset tarkvara paindlikkuse ja sõltumatuse 

tugevdamiseks ja edendamiseks ning innovatsiooni 

investeerimiseks (vt nt idee ja idee). Mitme idee 

raames esitatakse üleskutse investeerida Euroopa 

avatud lähtekoodiga tarkvarasse võrdsuse 

edendamiseks ja tihedama koostöö kujundamiseks 

liikmesriikide vahel (vt näiteks palju toetust saanud 

idee), kuid ka suurema digitaalse autonoomia 

saavutamiseks (vt nt idee). Üks ideede alateema 

hõlmab ELi digitaalse arengu ja tootmise edendamist, 

võttes veebitööstuse monopolidega seotud meetmeid 

(vt nt idee ja idee) teiste osalejate suhtes, nagu USA 

või Hiina. Nagu ka muude teemavaldkondade puhul, 

arendavad postitajad edasi ideed Euroopale 

kuuluvatest ja Euroopa juhitud 

digitaalmeediaplatvormidest, näiteks Euroopa 

voogedastusplatvormist (vt nt idee). Sellega seoses 

arutleb üks postitaja, et digiteenuste õigusakti ja 

digiturgude õigusaktiga tuleks jõulisemalt piirata 

väljastpoolt ELi pärit digihiidude hegemooniat. ELi 

digitaalse suveräänsuse stimuleerimiseks kutsub 

postitaja üles ergutama innovatsiooni, investeerides 

kogu Euroopat hõlmavatesse suure potentsiaaliga 

idufirmadesse ja muu hulgas suveräänsesse 

pilvelahendusse (vt idee). See üleskutse Euroopa 

Liidu strateegilise autonoomia saavutamiseks 

digivaldkonnas ning Euroopa digiülemineku mudeli 

kujundamiseks on samuti üks ideedest, mille esitas 

Saksa-Itaalia-Euroopa vaatluskeskuse korraldatud 

kodanikuosaluse programm ja foorum (vt üritus). 

Lisaks digitarkvaraga seotud suveräänsusele on osa 

postitajatest eraldi esile tõstnud vajaduse, et EL 

saavutaks suveräänsuse riistvara osas (vt üritus). 

Näiteks sisaldab üks enim toetust saanud idee 

ettepanekut arendada ja edendada Euroopa enda 

kiibitootmist (vt idee) ning teises idees mainitakse 

konkreetselt sõltuvust erimetallidest (vt idee). Üks 

postitaja kirjeldab täielikult ELis toodetud nn suveräänset 

ja keskkonnahoidlikku Euroopa nutitelefoni (vt idee). 

Digitaalse suveräänsuse saavutamise üleskutsete 

keskmes on vajadus investeerida innovatsiooni ja 

teadusuuringutesse, kusjuures mitmel juhul mainitakse 

Euroopa digitaalse innovatsiooni keskusi (vt nt idee). 

Selleks et digitaalne suveräänsus ja kestlikkus 

omandaksid Euroopa digipoliitikas keskse tähtsuse, teeb 

üks postitaja ettepaneku siduda ELi rahastamine tihedalt 

digitaalsete ja kestlike ümberkujundamisprojektide ja 

Euroopa digitaalsete vabakaubanduspiirkondadega (vt 

idee). 

Veel ühes ideekogumis pannakse suurt rõhku eetilisele 

aspektile. Täpsemalt soovivad postitajad suurendada ELi 

digitaalset suveräänsust, et saavutada täielik kooskõla 

Euroopa väärtuste, standardite, läbipaistvuse ja eetikaga 

(vt nt idee). Postitajad väljendavad seisukohta, et EL 

peab olema digiülemineku valdkonnas esirinnas, 

sealhulgas ka teadusuuringuid ja tehnoloogiat käsitlevate 

õigusaktide puhul (vt idee). Lisaks nõuab idee, mis on 

selles teemavaldkonnas kõige enam toetust pälvinud, 

õiglast digiüleminekut, mis põhineb inimõigustel, 

sealhulgas töö- ja ametiühingute õigustel (vt idee), ning 

kutsub üles kaitsma sõnavabadust, võttes meetmeid 

vaenukõne vormide ja valeuudiste leviku vastu (vt üritus). 

 

Ühiskonna üldine 
digiüleminek 

Teemavaldkonna „Digiüleminek“ postitustes seatud 

põhiline eesmärk on ELi ühiskonna mitmesuguste 
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valdkondade suurem digiüleminek, mis käib käsikäes 

vajalike innovatsioonialaste jõupingutustega. Sellega 

seoses viitavad postitajad digikümnendile ja kutsuvad 

üles tegevust kiirendama, jälgides tähelepanelikult 

liikmesriikide edusamme (vt nt idee). Mitmed osalejad 

on samuti teinud ettepaneku digiüleminekuks, 

esitades ideid ühise elektroonilist transpordikaarti 

hõlmava ELi ühistranspordi digiülemineku kohta (vt 

idee). Teised on käsitlenud digiüleminekut seoses 

põllumajandusega (vt nt üritus), ELi 

õigusemõistmisega (vt nt üritus) või kestliku ja 

keskkonnahoidlikuma majanduse saavutamise 

raames (vt nt üritus). 

Internetihääletusega seotud alateema puhul on 

mitmed platvormil postitajad juhtinud tähelepanu 

elektroonilise hääletuse ja e-allkirjade eelistele (vt 

idee), eelkõige pandeemia kontekstis (vt nt idee). 

Seda küsimust on käsitletud tõhususe, ohutuse ja 

innovatsiooni seisukohast, mitte demokraatia 

edendamise seisukohast. Siiski leidub kommentaaride 

hulgas oponeerivaid seisukohti, mis osutavad mitmele 

e-valimiste puudusele. Postitajad soovitavad ELis 

võimalike internetihääletuse turvalisuse tagamise 

vahenditena kasutada plokiaheltehnoloogiat või luua 

Euroopa enda põhjalikult krüpteeritud e-posti 

süsteem. 

Mis puudutab eelkõige digitaalset innovatsiooni, 

toetavad platvormil seoses digitaalse kasvuga 

esitatud ideed esmajärjekorras ELi rolli suurendamist 

tehisintellekti vahendite edasiarendamisel. Üleskutse 

teha kooskõlastatud jõupingutusi koostööks väljendub 

idees luua Euroopa tehisintellektiuuringute amet (vt 

idee). Osa postitajaid peab tehisintellekti ELi 

majanduskasvu ja jõukuse edendamise seisukohast 

äärmiselt oluliseks (vt nt idee). 

Levinud on üleskutse suurendada planeerimist ja 

reguleerimist seoses praeguste tehisintellekti 

võimaluste ja algoritmiliste otsustussüsteemidega, et 

minimeerida riske, suurendada turvalisust ja 

juurdepääsetavust (vt nt idee, vt nt üritus). 

Väljendatakse vajadust seadusandlike meetmete 

järele, et minimeerida tehisintellektil põhineva 

tehnoloogiaga seotud riske (vt nt üritus) ja tagada 

põhiõiguste austamine. Viimati nimetatud eesmärgi 

saavutamiseks on näiteks esitatud üleskutse koostada 

loend tehisintellekti keelatud kasutusviisidest, nagu 

töötajate algoritmiline jälgimine (vt üritus). Selle teema 

raames suurt toetust saanud idee käsitleb eetilist 

intellektitehnikat ning ettepanekut võtta vastu 

õigusakte tehisintellektiga seotud riskide ohjamiseks, 

andmete kasutamise reguleerimiseks ja ebavõrdsuse 

vältimiseks (vt idee). 

Siiski on osa postitajatest esile toonud kasu, mis 

tuleneb tehisintellektist näiteks avaliku sektori jaoks 

või erakorralise meditsiini kontekstis (vt nt idee). 

Teised postitajad on siiski kahtlevamal seisukohal ja 

rõhutavad, et tulevikus on oht luua tehisintellekt, mis 

võib olla inimajust võimekam (vt nt idee). 

Teine suurt toetust saanud idee käsitleb vajadust 

tagada peamistele ühisrahastusplatvormidele 

juurdepääs kõigist liikmesriikidest (vt idee). 

Mõne idee raames arutatakse ka ühiskonna 

digiülemineku (võimalikke) puudusi, näiteks väiksema 

digitaalse teadlikkusega isikute tõrjutus, surve 

keskkonnale, dehumaniseerimine, robotiseerimine 

ning üksikisikute suurem seire ja jälgimine (vt nt idee 

ja idee). Postitajad soovivad, et neid digiülemineku 

negatiivseid tagajärgi uuritaks. Sellega seoses 

avaldatakse mõnes postituses soovi, et õigusakte 

ajakohastataks, võttes arvesse ühiskonna üha 

ulatuslikumat digiüleminekut (vt nt idee). 

 

Euroopa digitaalsed 
vahendid: avalike 
teenuste 

digiüleminek 

Mitmed postitajad on esitanud ettepanekuid 

valitsemise ja avaliku sektori digiülemineku kohta 

ELis, mis peaks võimaldama koostalitlust ja e-valitsust 

(vt nt idee ja idee, vt üritus). Kodanikud on pakkunud 

välja mitmesuguseid konkreetseid tehnoloogilisi ja 

digitaalseid vahendeid. Laialdaselt arutatakse ELi 

digitaalse ühendamise alateemat (vt idee), millega 

seoses kutsutakse üles suuremale ühtlustamisele 

Euroopa tasandil, võttes kasutusele ühised 

digivahendid, näiteks avaliku arvamuse 

väljendamisele pühendatud Euroopa sotsiaalvõrgustik 

(vt idee); lisaks käsitletakse näiteks võimalust luua 
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raamistik, mis aitab kõigil ELi liikmesriikidel teha 

koostööd IT-projektide alal. Seda ideed arendatakse 

edasi mitmes ettepanekus, mis käsitlevad 

kodanikuosalusele ja igapäevaselt vajaminevale 

tuvastamisele suunatud kõikehõlmavaid digiportaale 

(vt idee). 

Suur hulk ideid käsitleb digitaalse kodakondsuse 

loomist ning üleeuroopalist tuvastamist e-identimise 

(vt nt idee ja idee) või üliturvaliste (ELi) 

identimissüsteemide abil, mis põhineks näiteks 

sõrmejälgede kasutamisel (vt nt idee). Samuti on 

postitajad teinud ettepanekuid Euroopa digitasku 

kasutuselevõtuks, mille tulemusena asendataks kõik 

paberdokumendid digitaalsete dokumentidega (vt 

idee). 

Teatavat liiki postitused keskenduvad Euroopa e-

teenustele, mis hõlmaks näiteks Euroopa ainulogimise 

identiteeditarnijat juurdepääsu pakkumiseks avalikele 

teenustele (vt idee), samuti vajadusele ühtlustada 

standardeid ja luua Euroopa tasandil ühtne 

autentimiskonto (vt idee). Samuti on tehtud ettepanek 

võtta kasutusele ELi digitaalne piiriülene 

teenusekaart, et lihtsustada piiriülestes piirkondades 

elavate kodanike juurdepääsu avalikele ja 

hädaabiteenustele (vt idee). Ühtlasi on digivahendite 

ja -teenuste arendamist, näiteks ELi digiidentiteeti, 

Euroopa rakenduse loomist ja digitaalse Euroopa 

passi kasutuselevõtmist arutatud üritustel (vt nt üritus). 

 

Digitaalandmed 

Digitaalandmete teema all rõhutavad postitajad 

seniseid edusamme, märkides, et EL on digimaailmas 

inimeste kaitsmisel esirinnas. Siiski kutsutakse üles 

tegema selles valdkonnas täiendavaid edusamme (vt 

nt üritus, vaata nt idee). Näiteks keskendutakse 

ettepanekutes isikuandmete kaitse üldmääruse 

muutmisele, et lihtsustada isikuandmete 

veebipõhisest kogumisest keeldumist (vt nt idee). 

Ühes postituses nõutakse isikuandmete kaitse 

üldmääruse ja töötajate isikuandmetega seotud 

küsimuste selgemat reguleerimist (vt idee). Samal ajal 

on mitmes postituses esitatud üleskutse koostada 

selgemaid õigusakte ja mitte koormata kasutajaid 

pidevate nõusolekutaotlustega (vt nt idee). 

Ettepanekutes käsitletakse isikuandmete kaitse 

üldmääruse edasist täiendamist ja liikumist ELi 

kodanike andmeautonoomia suurendamise suunas (vt 

nt idee). 

Mitmed postitajad nõuavad asukohapõhise tõkestuse 

piiramist või keelustamist (vt nt idee), 

andmekaitsesüsteemide ühtlustamist kogu ELis ja 

isikliku pilve kasutuselevõttu ELi kodanike jaoks (vt 

idee). 

 

Küberturvalisus 

Üldiselt korduvad üleskutsed, mille kohaselt tuleks 

selleks, et tugevdada küberturvalisust ELis, teha 

Euroopa tasandil koostööd taristu, teadmiste ja 

inimressursside valdkonnas (vt nt idee ja idee). 

Mitme idee raames on tehtud ettepanek edendada 

kaitset küberkuritegevuse eest eelkõige võrguturbe 

suurendamise kaudu, mis paljude postitajate jaoks käib 

käsikäes suurema digitaalse suveräänsusega (vt nt 

idee). Lisaks tuleks suurendada andmesüsteemide 

läbipaistvust ja vastutavust (vt nt idee). Postitajad tegid 

esemevõrguga ühendatud seadmetega seotud riske 

käsitlevatel Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti 

soovitustel põhineva viit valdkonda hõlmava ettepaneku, 

mille kohaselt tuleks luua ELi märgis kõigi esemevõrgu 

toodete jaoks, et tagada seadme vastavus 

internetiturvalisuse ja toimivuse miinimumnõuetele, koos 

eeskirjadega kolmandatelt osalistelt pärit tarkvaraga 

seotud läbivaatamise ja kontrolli kohta (vt idee). Samuti 

soovitatakse Euroopa võrguturbe kontrolliasutuse kaudu 

rakendada kontrolli rakenduste turvalisuse tagamiseks 

(vt idee). 

Ühtlasi arutatakse küberterrorismi küsimust, millega 

seoses on esitatud mitu ettepanekut ELi tsentraliseeritud 

lähenemisviisi kohta ELi, selle kodanike ja ettevõtjate 

kaitsmiseks internetipõhiste ohtude eest (vt nt idee). 

Ettepanekud varieeruvad Euroopa küberarmee 

asutamisest (vt idee) kuni Euroopa Liidu 

Küberturvalisuse Ameti tegevusala laiendamiseni, et 

luua Euroopa küberkaitsekeskus (vt idee). Mõned 

postitajad leiavad, et ELil peaks olema juhtroll liikumisel 
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selles suunas, et sõlmida ülemaailmne küberturvalisuse 

leping, lähtudes 2001. aasta Budapesti konventsiooni 

eeskujust (vt idee). 

Lisaks kaitsestrateegiatele on esitatud mitmeid 

ettepanekuid seadusandlike meetmete võtmiseks, 

näiteks toetatakse kogu ELi hõlmavate õigusaktide 

kehtestamist kodanike privaatsuse kaitsmiseks (vt idee). 

Mitmes postituses rõhutatakse samuti vajadust 

reguleerida sotsiaalmeedia platvorme, et võidelda 

desinformatsiooni ja valeuudiste vastu ning saavutada 

andmesuveräänsus (vt nt idee). Üks sellise reguleerimise 

vorme võiks olla Euroopa ametivõimude kinnitatud 

digitaalsed võrgutuvastusprotokollid, mis aitaks ära hoida 

laimu, küberkiusamist ja valeteabe avaldamist (vt idee). 

Ühe postitaja hinnangul peaks Euroopa Prokuratuur 

intensiivistama küberkuritegevuse vastaseid Euroopa 

meetmeid ning ta on teinud ettepaneku, et Euroopa 

Prokuratuuri pädevus laieneks piiriülesele 

küberkuritegevusele (vt idee). 

Lisaks kutsutakse üles tugevdama tarbijakaitset 

internetikeskkonnas (vt nt idee), mis lubaks näiteks 

tarbijatel edaspidi oste tehes kergemini oma meelt 

muuta. 

 

Digitaalõigused ja 
kaasamine 

Esile on toodud mitmeid laienenud digitaalühiskonnaga 

seotud probleeme. Postitustest ilmneb, et üks mure on 

digilõhe, mis mõjutab haavatavaid rühmi. Ühe 

veebiarutelu käigus arutati näiteks meie ühiskonna aina 

ulatuslikumat digiüleminekut ning sellega kaasnevat 

teatavate elanikkonnarühmade – digiüleminekus 

mahajääjate – üha suuremat tõrjutust (vt üritus). 

Seepärast rõhutavad postitajad vajadust tagada vaba ja 

kaasav juurdepääs digikeskkonnale ja -sisule, millega 

seoses esitatakse näiteks üleskutseid kättesaadavate ja 

taskukohaste digiteenuste ja -seadmete tagamiseks (vt 

nt idee ja idee). Samuti on postitajaid, kes väljendavad 

seisukohta, et digijuurdepääsu tuleks käsitada 

põhivajadusena, tagades Euroopa või riigi tasandil 

süsteemse rahastamise digiteenuste osutamiseks (vt nt 

idee ja idee). Nagu eespool mainitud, hõlmavad mitmed 

ideed soovitusi noorte ja eakate elanikkonnarühmade 

digikirjaoskuse ja -hariduse taseme tõstmiseks, et 

edendada digitaalset ühtekuuluvust (vt nt idee ja üritus). 

Üks postitaja on teinud ettepaneku võtta kasutusele 

järelevalvemehhanism, et tagada õiglane ja võrdne 

digiüleminek ning digioskuste omandamine (vt idee). 

Teise olulise ideekogumi puhul rõhutatakse 

konkreetsemalt linna- ja maapiirkondade digitaalset 

ebavõrdsust ning selle teema raames käsitletakse sageli 

ettepanekuid, mis puudutavad digitaalse ühenduvuse 

täiustamist ning juurdepääsu parandamist 

esmatähtsatele avaliku ja erasektori teenustele (vt 

üritus). 

Seoses digitaalõigustega sooviksid mõned postitajad 

näha digitaalsetes meediakanalites reklaami piiramist või 

vähendamist (vt nt idee), samas kui teised soovivad 

teabevabaduse huvides, et maksumüürid kõrvaldataks ja 

teave tehtaks vabalt ja tasuta kättesaadavaks (vt idee). 

Ühes postituses kutsutakse üles rakendama 

digiülemineku suhtes sootundlikku lähenemisviisi ning 

see hõlmab ettepanekuid digivägivalla vastu võitlemiseks 

ning üleskutset soolisi iseärasusi arvestava 

digiprojekteerimise kasutamiseks (vt idee). Lisaks 

rõhutavad postitajad vajadust edendada naiste 

ettevõtlust ja soodustada digioskuste omandamist naiste 

seas (vt üritus). Samuti arutati noorte valitud poliitikute 

seminaril üleskutset soolise õigluse suurendamiseks 

tehnoloogia valdkonnas (vt üritus). 

Saaste, kestlikkus 
ja  

kestvus 

Postitajad on mitmel puhul seostanud digiülemineku 

kestlikuma ühiskonnaga. Näiteks kutsutakse üles 

võtma kohaliku tarbimise ja ringmajanduse 

edendamiseks kasutusele digitaalne tootepass, mis 

oleks kättesaadav QR-koodide kaudu ja sisaldaks 

teavet toote päritolu, koostise, keskkonnamõju, 

ringlussevõtu ja lõppkäitluse kohta (vt idee). 

Samas ilmneb siin probleem, sest ka digiüleminek 

põhjustab saastet. Selle vastu võitlemiseks kutsuvad 

postitajad üles kestlikule digiüleminekule, mille käigus 
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uuritakse rohkem digiülemineku keskkonnamõju ning 

teavitatakse tarbijaid digitaaltoodete keskkonnamõjust 

(vt nt idee ja üritus). Esitatud on ettepanekuid kestliku 

tootmise kohta, näiteks üleskutse muuta 

andmekeskused taastuvenergia abil 

keskkonnahoidlikumaks (vt idee) või toota uusi tooteid 

ringlussevõetud elektroonikajäätmetest või muudest 

keskkonnahoidlikest alternatiividest (vt nt idee ja idee). 

Veel üks liik ideid on seotud digitaalsete jäätmetega 

ning need hõlmavad näiteks üleskutset pikendada 

digiseadmete garantii kestust (vt idee). Lisaks 

pannakse rõhku vastupidavatele, parandatavatele 

ning õiglaselt ja eetiliselt toodetud digiseadmetele, 

mille soetamist võiks soodustada näiteks madalamate 

maksude abil (vt idee). 

Mõned postitajad keskenduvad lisaks digiseadmetele 

ka digitaalsete taristute kestlikkuse ja 

juurdepääsetavuse laiendamisele ning arukate 

linnade arendamisele (vt nt idee). Veel ühte liiki ideed, 

mida selle küsimusega seoses 

esitatakse, seisnevad 

juurdepääsetava ja kestliku 

tehnoloogia arengu edendamises 

madaltehnoloogilistesse lahendustesse 

investeerimise kaudu (vt idee). 

Majanduse digiüleminek 

Kooskõlas teemaga, mida on käsitletud ka 

teemavaldkonnas „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja 

töökohad“, hõlmavad paljud ideed üleskutseid 

digimajanduse ja digitaalse ühtse turu omaksvõtmiseks (vt 

nt idee). Postitajad on arutanud näiteks ELi plokiahela 

platvormi rakendamist (vt nt idee ja idee). Samuti on 

mainitud digitaalse ühtse turu programmi ideed, mille 

eesmärk oleks edendada e-kaubandust ning suurendada 

VKEde suutlikkust kasutada digivahendeid ja 

kõrgetasemelist tehnoloogiat (vt idee). 

On ka postitajaid, kes arutavad krüptorahade küsimust, 

nõudes valitsustelt krüptorahade kasutuselevõttu, et saada 

kasu digitaalsest ja majanduslikult aktiivsest ühiskonnast 

ning seda arendada (vt nt idee), või kutsuvad üles looma 

Euroopa krüptoraha (vt nt idee). Platvormil esitatakse ka 

vastuargumente, mille puhul arutatakse krüptorahade 

reguleerimise või keelustamise vajadust (vt nt idee). 

Lisaks toetab mitu ideed digitaalse euro kui turvalise ja 

mugava makseviisi kasutuselevõttu (vt nt idee). 

Teise rühma kuuluvad ideed julgustavad investeerima 

Euroopa digitaalsesse turgu ning suurendama selle 

konkurentsivõimet, edendades väikeste ja keskmise 

suurusega ettevõtjate (VKEde) digiülemineku strateegiat (vt 

nt idee) ja parandades turutingimusi idufirmade 

arendamiseks Euroopa digitaristute raames (vt idee). 

Sellega seoses arutab üks postitaja majanduse valdkonnas 

jõulisema digiülemineku võimalust digikviitungite 

kasutamise, digitehingute lihtsustamise ja 

internetipanganduse kättesaadavuse parandamise kaudu 

(vt idee). 

E-tervis 

E-tervise teema all pakutakse hulga platvormil esitatud 

ideedega välja ettepanekuid konkreetsete meetmete kohta, 

mida saab võtta kodanike tervise tugevdamiseks 

digimaailmas, nt töötaja õigus mitte olla kättesaadav (vt nt 

idee), sotsiaalmeediast puhkamise päeva pidamine (vt 

idee), vaimse tervise toetamine (vt nt idee) või noorte 

digihariduse edendamine, et propageerida tehnoloogia 

tervislikku ja teadlikku kasutamist. 

Sellega seoses kutsub üks postitaja üles rohkem 

reguleerima arvuti- ja videomänge, eelkõige lastele 

suunatud (ja nende seas populaarseid) mänge, millest 

mõned võivad muu hulgas laste seas levitada 

hasartmängumustreid (vt idee). 

Samuti käsitletakse teemavaldkonnas „Tervis“, üleskutseid 

e-tervise integreerimiseks ELis (vt nt idee) või digitaalse 

Euroopa ravikindlustuskaardi kasutuselevõtmist (vt nt idee). 

Välja on pakutud ka keerukamaid ideid, mis seisnevad 

näiteks ühtse platvormi loomises e-tervise haldamiseks – 

see pakuks erilist huvi paljudele eurooplastele, kes 

kasutavad piiriülese liikumise võimalusi (vt nt idee). Viimast 

ideed on laiendatud ELi elektrooniliste tõendite loomisele (vt 

nt idee). Siiski valmistavad kommenteerijatele sageli muret 

privaatsuse ja andmekaitsega seotud probleemid. Euroopa 

digitaalse terviseplatvormi ideed arutatakse tihti seoses 

COVID-19 vaktsineerimise ja rohelise passiga (vt nt idee). 
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Joonis 13 – Teemavaldkonna „Digiüleminek“ mõttekaart, 1. osa 
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Joonis 14 – Teemavaldkonna „Digiüleminek“ mõttekaart, 2. osa 
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Digiplatvormi kaudu on teemavaldkonnas „Euroopa 

demokraatia“ esitatud kokku 2 316 ideed, 

4 248 kommentaari ja 940 üritust. Kõige sagedamini 

arutatavad teemad on Euroopa Parlamendi valimised 

ja üleskutse Euroopa institutsioonide 

ümberkorraldamiseks (või isegi ELi 

föderaliseerimiseks), millele järgnevad mitmesugused 

ettepanekud kodanikuosaluse ja Euroopa 

küsimustega seotud teadmiste suurendamiseks ning 

Euroopa ühise identiteedi edendamiseks. Üldiselt on 

mõttevahetused selles teemavaldkonnas 

konstruktiivsed ja tulevikku suunatud, isegi kui mõnes 

neist väljendatakse kartust, et EL võib pingete, 

populismi ja natsionalismi tõttu sattuda ummikseisu. 

Nentides eri teemade vahelisi kattuvusi ja kaasatuse 

taseme üldist võrreldavust, jagunevad postitused 

alljärgnevalt. 

 

 Euroopa Parlamendi valimised 

 Euroopa Liidu föderaliseerimine 

 Kodanikuosalus ja kodanikega 

konsulteerimine 

 Institutsioonilised reformid 

 Ühise Euroopa identiteedi ja avaliku ruumi 

edendamine 

 Demokraatia kaitse ja tugevdamine 

 

 

 

 

8. Euroopa 
demokraatia 
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Üritused 
Paljude teemavaldkonnas „Euroopa demokraatia“ 

korraldatud ürituste ühine eesmärk on koguda ideid 

arutelu edendamiseks Euroopa tuleviku 

konverentsi raames. Seda on üldtasandil arutatud 

mitmel üritusel, kus on esitatud ideid Euroopa 

demokraatliku toimimise parandamiseks (vt nt 

üritus). Samuti on korraldatud üritusi, kus on 

väljendatud konkreetset seisukohta, mis on 

eelkõige kas föderalistlik (vt nt üritus) või toetab liidu 

suuremat poliitilist ja kultuurilist heterogeensust (vt 

üritus). 

Osa üritusi keskendus demokraatlikule 

kaasamisele ning ebasoodsas olukorras olevate 

rühmade osalemisele poliitikas. Prantsusmaal 

käivitatud algatuse GHETT’UP eesmärk on jõuda 

ebasoodsas olukorras olevates piirkondades 

elavate noorteni, et mõista, kuidas nad soovivad 

anda oma panuse ELi otsustusprotsessi (vt üritus). 

Üks veebipõhine üritus oli pühendatud rändajate 

esindatusele poliitikas ja seal pakuti välja võimalusi 

diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja rändajate 

poliitilise pühendumuse tugevdamiseks (vt üritus). 

Noorte arvamuse kuulamine ELi demokraatliku 

süsteemi tuleviku kohta on olnud paljude 

konverentsi raames korraldatud Euroopa 

demokraatiat käsitlevate ürituste eesmärk. Ühel 

Milano üliõpilaste jaoks korraldatud üritusel küsiti, 

kuidas tugevdada Euroopa demokraatiat (vt üritus). 

Arutelu käigus tegid osalejad ettepaneku kaotada 

vetoõigus või seda vähendada, arendada 

suhtluskanaleid ELi institutsioonide ja kodanike 

vahel ning tugevdada sunnimeetmeid nende 

liikmesriikide vastu, kes ei austa õigusriigi 

põhimõtet. 

Veebiüritusel, mille korraldas Leedu raamatukogu, 

analüüsiti mitteavalikku haldust ja sellega 

demokraatia tingimustes kaasnevat dilemmat, mis 

seisneb selles, kas mittevalitavad riigiteenistujad 

võivad mõjutada avaliku sektori juhtimist. 

Konverentsil arutati ka seda, kuidas parandada 

avaliku halduse läbipaistvust (vt üritus). 

 

Euroopa 
Parlamendi valimised 

Hulga teemavaldkonnaga „Euroopa demokraatia“ 

seotud ideede puhul arutatakse Euroopa Parlamendi 

valimiste korralduse muutmist kui vahendit, mille abil 

edendada kodanike osalemist ELi demokraatlikes 

protsessides. Üks laialdaselt toetust saanud idee, mis 

on põhjustanud mitmesuguseid reaktsioone, puudutab 

kogu ELi hõlmavate riigiüleste valimisnimekirjade 

koostamist (vt idee). Samuti on tehtud ettepanek luua 

uus valimisringkond teises liikmesriigis elavatele 

eurooplastele, et julgustada kandidaate keskenduma 

pigem Euroopa kui riigisisestele küsimustele (vt idee). 

Välja on pakutud ka muid valimisreformide ideid, mille 

eesmärk on üleeuroopalise arutelu õhutamine ning 

Euroopa Parlamendi liikmete toomine kodanikele 

lähemale (vt nt idee). Ühe konkreetset tüüpi välja 

pakutud valimisreformi eesmärk on muuta kohtade 

ümberjaotamist parlamendis, et asendada praegune 

proportsionaalne süsteem koalitsioonidel põhineva 

majoritaarse süsteemiga (vt idee). Ühe idee kohaselt 

tuleks Euroopa Parlamendi liikmed otsevalimiste 

asemel ametisse nimetada riikide seadusandjate poolt 

(vt idee). 

Mõni ettepanek käsitleb konkreetsemaid viise 

valimisaktiivsuse suurendamiseks Euroopa 

Parlamendi valimistel. Esitatud on üleskutseid muuta 

valimised kohustuslikuks (vt idee) ning ettepanekuid 

selle kohta, kuidas valimistel osalemist lihtsamaks 

muuta, näiteks lubades posti teel hääletamist (vt idee) 

ja valija registreerimist valimispäeval või muutes 

valimispäeva riigipühaks (vt idee) ning isegi 

korraldades samal päeval mitut liiki valimistel 

hääletamise (vt idee). Mõned postitajad arutavad ka 

internetihääletuse küsimust, sealhulgas ideed luua 

üleeuroopaline internetihääletajate nimekiri (vt idee). 

E-valimiste küsimust käsitletakse ka 

teemavaldkonnas „Digiüleminek“. 

Samuti on tehtud ettepanekuid Euroopa Parlamendi 

valimistel hääletamiseks nõutava vanuse alampiiri 

ühtlustamise kohta (vt nt idee) ja väljendatud soovi, et 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/29866
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/97120
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/85966
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/92632
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/107714
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/118207
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/119197
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204997
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/179258
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/170513
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259


 

© Kantar Public 2022 83 

alampiiriks kehtestataks 16 aastat (vt idee). Nende ja 

muude ideede eesmärk on julgustada noori poliitikas 

osalema. See on paljude osalejate hinnangul väga 

oluline küsimus. Viinis toimunud seminaril arutati muu 

hulgas viise, kuidas suurendada noorte kodanike 

osalemist Euroopa Parlamendi valimistel (vt üritus). 

Seminaril esitatud ettepanekutes rõhutatakse vajadust 

suurendada noorte Euroopa Parlamendi liikmete arvu, 

võimaldades valimistel kandideerida juba 16-aastastel 

kandidaatidel. Maltal korraldatud üritusel osalenud 

arutasid riigis noorte valijate koolitamiseks korraldatud 

Eurovotersi projekti tulemusi. Ürituse käigus esitati 

mitu ettepanekut, sealhulgas seoses vajadusega 

loobuda noorte käsitlemisest ühtse rühmana, mistõttu 

võivad tähelepanuta jääda konkreetsete kogukondade 

konkreetsed vajadused. Platvormil esitatakse 

üleskutseid anda noortele võimalus tutvustada oma 

seisukohti regulaarselt Euroopa Parlamendis (vt idee), 

kuid on ka ideid, mille kohaselt tuleks luua teine 

platvorm, mille kaudu noored kasutajad tutvuksid 

Euroopa Parlamendi liikmete ja nende poliitiliste 

ettepanekutega (vt idee). Kõnealuse teemaga seotud 

postituses soovitatakse kehtestada alla 35-aastaste 

Euroopa Parlamendi liikmete kvoot (vt idee). 

Osalejad on samuti käsitlenud hääleõiguse küsimust 

inimeste seisukohast, kellel on puue või 

terviseprobleem, mis piirab nende võimet hääletada. 

Need postitused pooldavad Euroopa Parlamendi 

valimiste muutmist kõnealuste rühmade jaoks 

kaasavamaks (vt nt idee). 

Üks osaleja on teinud ettepaneku rakendada Euroopa 

Parlamendi valimistel soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtet (vt idee). 

Mõne idee raames käsitletakse erakondadega seotud 

konkreetseid küsimusi. Üks postitaja on näiteks teinud 

ettepaneku kasutada ainult Euroopa tasandi 

erakondade sümboleid, mitte riikide erakondade 

sümboleid (vt idee), et veel kord kinnitada Euroopa 

Parlamendi valimiste riikideülest iseloomu. Teise 

postituse kohaselt peaksid erakonnad muutuma 

ligipääsetavamaks eri kultuurilise või sotsiaal-

majandusliku taustaga inimeste jaoks (vt idee). 

 

 

 

Euroopa Liidu 
föderaliseerimine 

Paljudes teemavaldkonna „Euroopa demokraatia“ all 

tehtud postitustes kutsutakse üles Euroopa Liitu 

föderaliseerima, kusjuures seda mõistet 

tõlgendatakse erinevalt. Sama küsimus leiab 

korduvalt käsitlemist selle teemavaldkonnaga seotud 

ürituste puhul (vt nt üritus). Föderaliseerimisega 

seoses on esitatud ka mõned platvormil kõige enam 

toetust pälvinud ideed (vt idee ja idee) ning 

mitmesuguseid märkusi osalejatelt. 

Mõned postitajad leiavad, et föderaliseerimine oleks 

ELi jaoks parim viis, kuidas realiseerida oma täielik 

potentsiaal (vt nt idee ja üritus), aga ka vahend, mis 

annaks ELile suurema usaldusväärsuse ja mõjuvõimu 

ülemaailmsel poliitilisel areenil ning volituse tegeleda 

riikidevaheliste probleemidega, millega me praegu 

silmitsi seisame, nagu kliimamuutused ja COVID-19 

pandeemia (vt idee). Lisaks näevad idee toetajad 

seda võimalusena saada üle euroskeptitsismist ja 

natsionalistlikest meeleoludest. 

Näiteks toetab üks palju toetust saanud ja laialt 

arutatud idee põhiseadusliku assamblee loomist, mis 

töötaks välja Euroopa põhiseaduse, milles määrataks 

kindlaks demokraatliku Euroopa föderatsiooni 

peamised elemendid ja põhimõtted (vt idee). Arutusel 

on olnud ka konkreetsemad üleskutsed, mis 

käsitlevad ühist eelarve- ja majanduspoliitikat (vt 

idee), sealhulgas ideed, mis puudutavad Euroopa 

maksumaksjate liitu (vt idee), ühist Euroopa armeed ja 

välispoliitika föderaliseerimist ning ELi institutsioonide 

ümberkujundamist vastavalt föderalismi põhimõtetele. 

Osa postitajaist suhtub föderaliseerimisse siiski 

skeptiliselt. Mõned osalejad on mures, et see võib 

kaasa tuua võimu ülemäärase koondumise või 

põhjustada liikmesriikide vahelist tasakaalustamatust. 

Teised leiavad, et sellise idee ellurakendamiseks tuleb 

enne lahendada palju probleeme. Mõned osalejad 

toetavad föderaliseerimise asemel 

detsentraliseerimist, mis annaks liikmesriikidele 

suurema võimu (vt nt idee), võimaldades rohkem 

vabadust ja liikmesriikide identiteedi austamist ning 

vaba koostööd nendes valdkondades, kus see on 

kasulik (vt nt idee). Ühe sellise idee raames 

väljendatakse muret seoses üha tihedamat liitu 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/48610
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
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http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/40690
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/315
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/123256
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
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käsitleva juhtmõttega ja föderaalkohtute potentsiaalse 

võimuga ning toetatakse föderaalse liidu asemel 

konföderatsiooni (vt idee). 

Võttes arvesse erinevusi riiklikes oludes ja selles, mil 

määral eri liikmesriigid on valmis föderaalse liidu 

liikmeks saama, toetavad mõned osalejad 

järkjärgulise föderaliseerimise ideed, mille 

rakendamiseks kasutataks üleminekutsoonide 

süsteemi (vt idee). Sellised postitajad toetavad 

föderaalse Euroopa ideed, kuid nad võivad pidada 

seda praeguses etapis ebarealistlikuks ning seepärast 

pooldavad nad mitmekiiruselist liitu, mis suurendaks 

ELi strateegilist autonoomiat lühikeses perspektiivis ja 

föderalismi väljavaateid (vt idee). 

Kodanikuosalus ja 
kodanikega 

konsulteerimine 

Platvormile on postitatud hulk ettepanekuid 

kodanikuosaluse suurendamiseks ja omaluse 

tugevdamiseks ELi otsustusprotsessis. 

Ühe ideede ja ürituste kogumi raames arutletakse 

osalusdemokraatial ja kodanike mõttevahetusel 

põhinevate püsivamate mehhanismide väljatöötamise 

üle, et tugevdada ja täiendada esindusdemokraatiat, 

tuginedes muu hulgas Euroopa tuleviku konverentsi 

kogemustele. Näiteks on osalejad teinud ettepaneku 

kasutada süstemaatilisemalt kodanikekogusid ja 

paneelarutelusid ELi kõige olulisemate ja 

keerulisemate poliitiliste otsuste ettevalmistamiseks 

(vt nt idee). Üks osaleja on teinud ettepaneku, et 

selliste kogude kokkukutsumisega pärast edukat 

Euroopa kodanikualgatust peaksid tegelema vahetult 

kodanikud (vt idee). Mõned postitajad on teinud 

ettepaneku luua Euroopa Parlamendi nõustamiseks 

kas kodanikuühiskonna organisatsioonidele 

pühendatud kodanike parlament (vt idee) või 

põhiseaduslik kogu (vt idee). Osalejad on arutanud ka 

ideed, mille kohaselt võiks korraldada kogu ELi 

hõlmavaid referendume ELi institutsioonilistes ja 

poliitilistes küsimustes (vt nt idee). Mõned osalejad 

leiavad, et see on alternatiiv Euroopa küsimusi 

käsitlevate riiklike referendumite korraldamisele, mille 

tulemused võivad takistada kindlaid ELi poliitilisi 

algatusi, olenemata sellest, kui suures ulatuses neid 

algatusi ELi üleselt toetatakse (vt nt idee). 

Mõnes kõnealustest postitustest käsitletakse 

konkreetselt mitmekeelse digiplatvormi eeliseid, 

millega seoses väljendatakse kiitust ja kriitikat, kuid 

esitatakse ka täiustamisettepanekuid. Näiteks on 

mitmed osalejad rõhutanud vajadust luua 

tagasisidesüsteem, mis aitaks võtta järelmeetmeid 

seoses kodanike poolt konverentsi käigus esitatud 

ettepanekutega (vt nt idee). Üks osalejatest on 

vastanud ideele, mille kohaselt Euroopa tuleviku 

konverents tuleks muuta alaliseks ürituseks, juhtides 

tähelepanu vajadusele teha platvormi sisust aeg-ajalt 

kokkuvõte ning algatada selle üle arutelu (vt idee). 

Postituste hulka kuulub ka ettepanek luua üks 

veebiplatvorm, mis koondaks kogu üldsuselt saadud 

sisendi, sealhulgas Euroopa kodanikualgatused, 

kaebused ja petitsioonid, ELi institutsioonilisse 

osalusstruktuuri (vt idee), samas kui teine postitaja 

tõstatab idee üksnes organisatsioodele ja ühendustele 

pühendatud platvormist (vt idee). 

Osalejate poolt demokraatliku osalemise 

edendamiseks välja pakutud internetiplatvormidest 

ühe puhul on eesmärgiks luua alt üles suunatud 

lobitöö süsteem, mida rahastavad Euroopa 

tavakodanikud individuaalsete annetuste kaudu, ning 

jagada ideid kõnealuse portaali kaudu (vt idee). 

Platvormi abil püütakse lahendada probleemi, mis on 

seotud sellega, et üksikisikute ja suurte 

organisatsioonide võime mõju avaldada on 

ebavõrdne. 

Teised postitajad on pannud ette luua veebipõhise 

digifoorumi, kus ELi kodanikud saaksid pidada arutelu 

ELi õigusaktide üle, kasutades sotsiaalmeediast 

tuttavat poolthäälte ja kommentaaride süsteemi (vt 

idee). Sellega haakub idee luua kodanike jaoks 

lobitööplatvorm, mis annaks ELi tavakodanikele ja 

väiksematele ettevõtjatele alternatiivse vahendi, mille 

abil õigusakte puudutavad eksperditeadmised ja 

arvamused ELi otsustusprotsessi suunata (vt idee). 

Paljud osalejad arutlevad kodanikutehnoloogia 

tähtsuse üle, eriti praegusel ajal, mil erakondi 

usaldatakse üha vähem (vt idee). Selle idee kohaselt 

võimaldaks kodanikutehnoloogia mõista avaliku 
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halduse järjest suuremat keerukust kaasajal ning 

edendaks aktiivset kaasatust ja osalust. 

Itaalias Brindisi linnas korraldatud üritusel tutvustati 

mitmesuguseid ideid otsedemokraatia mehhanismide 

täiustamiseks ELi tasandil, sealhulgas suurendades 

üldsuse teadlikkust mõnest juba olemasolevast 

vahendist, nagu ELi petitsioonid, ajutised komisjonid, 

Euroopa vahendajad ja SOLVIT. 

Euroopa Parlamendi liikmete ja kodanike vahelise 

distantsi vähendamist peetakse samuti võimaluseks 

täiustada Euroopa demokraatiat. Üks osaleja on välja 

pakkunud mitmesuguseid strateegiaid teabevahetuse 

parandamiseks ja otsese ideedevahetuse 

edendamiseks Euroopa Parlamendi liikmete ja nende 

valijate vahel (vt idee). Ühe ideena on välja pakutud, 

et parlamendiliikmed võiksid luua oma 

valimispiirkondades kohalikud bürood. See idee 

sarnaneb teataval määral teise osaleja ettepanekule 

luua kohalike ELi volikoguliikmete süsteem (vt idee), 

mille eesmärk oleks samuti ELi institutsioone ja 

Euroopa kodanikke üksteisele lähemale tuua. 

 

Institutsioonilised 
reformid 

Samuti käsitletakse märkimisväärse hulga ideede 

raames konkreetsemalt liidu institutsioonide 

reformimist, eesmärgiga muuta need tõhusamaks ja 

läbipaistvamaks ning tuua need kodanikele lähemale. 

Välja pakutud institutsioonilise reformi ideed hõlmavad 

nii ettepanekuid institutsioonilise raamistiku 

ulatuslikumaks ümberkorraldamiseks (vt nt idee) kui 

ka strateegiaid, mille eesmärk on suurendada 

poliitikakujundajate vastutust poliitiliste algatuste 

tõhususe eest. Näiteks on üks osaleja välja pakkunud 

idee muuta mõjuhinnangud kohustuslikuks 

seadusandliku protsessi kõigis etappides (vt idee). 

Euroopa Parlamendi puhul kutsuvad postitajad kõige 

sagedamini üles andma parlamendile tegeliku 

seadusandliku algatuse pädevuse (vt nt idee). Samuti 

on üleskutseid selle kohta, et anda parlamendile 

eelarvepädevus (vt idee). Veel arutavad postitajad 

Euroopa Parlamendi asukoha küsimust ning kutsuvad 

üles tegema valiku Strasbourgi ja Brüsseli vahel (vt nt 

idee), seda ka logistikakulude vähendamise eesmärgil 

(vt idee). 

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu 

käsitlevatel aruteludel on platvormil ja 

teemavaldkonna „Euroopa demokraatia“ all korduvalt 

esitatud idee minna vähemalt teatavates 

poliitikavaldkondades üle kvalifitseeritud 

häälteenamusega hääletamisele (vt nt idee) ja teha 

lõpp vetoõigusele (vt nt idee). Samuti arutletakse selle 

üle, milline on ülemkogu ja nõukogu roll ELi 

institutsioonilises ülesehituses (vt nt idee) ja pannakse 

ette süvendada ELis kahekojalise seadusandliku kogu 

süsteemi (vt nt idee). 

Mis puudutab Euroopa Komisjoni, siis arutab rühm 

postitajaid komisjoni presidendi valimist ja volinike 

ametisse nimetamist, sealhulgas esikandidaatide 

süsteemi (vt nt idee) ja komisjoni presidendi 

otsevalimist kodanike poolt (vt nt idee). Samuti on 

postitajad tõstatanud volinike arvu küsimuse (vt nt 

idee). 

Palju on arutatud ideed valida ELile otsevalimiste teel 

president, näiteks ühendades selleks Euroopa 

Komisjoni presidendi ja Euroopa Ülemkogu eesistuja 

rollid (vt nt idee). Samuti on tehtud üleskutseid seoses 

ELi jaoks välissuhetes ühel häälel rääkimiseks ühtse 

kontaktpunkti loomisega (vt nt idee). Üks osaleja on 

teinud ettepaneku ühendada eurorühma esimehe ja 

euro eest vastutava Euroopa Komisjoni asepresidendi 

roll, et luua koordineerimise tõhustamiseks majandus- 

ja rahandusministeerium (vt idee). 

Veel mainitakse Regioonide Komitee ning Euroopa 

Majandus- ja Sotsiaalkomitee reformimist, näiteks 

selleks, et nende tööd tõhustada. Ettepanekud hõlmavad 

Regioonide Komitee reformimist, et nii piirkonnad kui ka 

linnad ja omavalitsused saaksid asjakohased 

dialoogikanalid (vt idee), või Regioonide Komitee rolli 

avardamist (vt idee). Sellega seoses on üks osaleja 

teinud ettepaneku tunnustada euroregioone 

institutsionaalsete üksustena (vt idee). 

Ühe palju toetust saanud idee raames palutakse ELil luua 

selge mehhanism riigita rahvaste enesemääramisõiguse 

tagamiseks (vt idee). 

Samuti arutletakse tihti Euroopa Kohtu rolli teemal (vt nt 

idee) ning esitatakse sellega seoses üleskutseid Euroopa 

Kohtu volituste selgitamiseks või isegi laiendamiseks (vt 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/25906
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/204766
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/198204
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143455
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/23827
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5235
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/214732
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/63559
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13236
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/19075
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/12508
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/256876
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/188299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/29272
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nt idee), kuid teistes ettepanekutes ka kõnealuste 

volituste kitsendamiseks (vt nt idee). 

Osa postitajaid keskendub Euroopa Keskpanga (vt idee) 

ja eurorühma (vt idee) rollile, pakkudes välja võimalusi 

nende institutsioonide reformimiseks. Üks idee seisneb 

pangandusliidu väljakujundamises Euroopa hoiuste 

tagamise skeemi abil (vt idee). 

Mitmed reforme käsitlevad ideed on põlvkondliku 

suunitlusega. Näiteks teeb üks osaleja ettepaneku 

korraldada ELi poliitika ja õigusaktide mõju hindamine, 

mille eesmärk on mõõta nende konkreetset mõju noortele 

(vt idee). Selline noortele avalduva mõju uurimine aitaks 

tõsta institutsioonides esile noorte vaatenurka ning 

muuta ELi poliitika noorte jaoks kaasavamaks. Pöörates 

tähelepanu noorte asemel eakatele, on teine osaleja 

teinud ettepaneku, mille kohaselt võiks üks Euroopa 

Komisjoni volinikke vastutada eakatega seotud 

küsimuste eest (vt idee). 

Ühise Euroopa 
identiteedi ja avaliku 
ruumi edendamine 

Selle teema raames arutavad vastajad ühise Euroopa 

identiteedi küsimust, tuginedes ühistele Euroopa 

demokraatia väärtustele (vt üritus), mida on käsitletud 

muude teemade all. Siiski pakutakse samuti välja 

praktilisi ideid, et edendada ühist Euroopa identiteeti ja 

ühist Euroopa avalikku ruumi, muu hulgas meedia kaudu. 

Kõige rohkem arutletakse keele teemal. Ühist keelt 

peetakse tõhusaks (ja mõnikord ainsaks) viisiks luua 

tugev Euroopa identiteet (vt nt idee). Esperantot 

pakutakse sageli välja kui ühendavat keelt (vt nt idee), 

mis aitaks ka vältida erimeelsusi riigikeelte toetajate 

vahel. Kuigi postitajad võivad olla eri meelt, millist keelt 

eurooplased peaksid eelistama, nõustuvad nad kõik 

vajadusega edendada keeleõpet, et leida ühine keel (vt 

nt idee). Teistes postitustes kutsutakse üles paremini 

järgima mitmekeelsuse põhimõtet (vt nt idee), kasutades 

selleks näiteks ELi ametlikku väljaannet, mida tõlgitakse 

kõikidesse ELi keeltesse (vt idee). 

Lisaks on Euroopa vaimu edendamiseks välja pakutud 

idee luua ELi spordivõistkond (vt nt idee), kuulutada 

9. mai riigipühaks kõigis liikmesriikides (vt idee) või võtta 

kasutusele ELi pass (vt idee). 

Lisaks on üks osaleja teinud ettepaneku luua töötajate 

vahelised mestimisprogrammid, et mittekooliealised 

eurooplased saaksid tutvuda teise ELi liikmesriigi 

kultuuriga, näiteks osaledes välismaal toimuval koolitusel 

(vt idee). Tulevasi põlvkondi nähakse ELi ühise 

identiteedi peamise edasiviiva jõuna, mistõttu paljud 

osalejad rõhutavad, kui oluline on noorte harimine 

seoses Euroopa poliitiliste küsimustega (vt idee); seda 

teemat arutatakse põhjalikult ka teemavaldkonnas 

„Haridus, kultuur, noored ja sport“. 

Lisaks keeltele peetakse ka kultuuritooteid vahendiks, 

mis võib eurooplasi omavahel siduda. Seepärast on üks 

osaleja esitanud üleskutse soodustada kultuuriloomingu 

levitamist Euroopa piirides, luues selleks teabe vaba 

liikumise ruumi, mis tähendab autoriõiguste ja 

litsentsimispiirangute vähendamist ELis (vt idee). 

Mitmes Euroopa identiteedi teemat puudutavas 

postituses käsitletakse meediat ja võimalusi, kuidas selle 

kaudu saab aidata levitada teadmisi ELi kohta ja 

kujundada Euroopa vaimu (vt nt idee). Üks korduvaid 

ettepanekuid, millele on antud suhteliselt suur hulk 

toetushääli, puudutab üleeuroopaliste meediakanalite või 

-võrgustike loomist (vt nt idee) või ühtse avalik-õigusliku 

ELi ringhäälingu loomist (vt nt idee). Peamiselt on selle 

ettepaneku mõte suurendada kodanike teadlikkust ELi 

asjadest, millele aitab kaasa näiteks arutelude ja ürituste 

voogedastus reaalajas, ning samuti tugevdada ühist ELi 

vaimu, tõstes esile Euroopa väärtusi ja kultuure ning 

näidates ELi liikmesriike käsitlevaid dokumentaalfilme. 

Mõned postitajad kutsuvad ka üles looma ELi tele- ja 

raadiokanali, et levitada ELi väärtusi väljaspool selle piire 

(vt nt idee). 

Teised postitajad teevad ettepaneku koolitada 

ajakirjanikke ELi asjade kajastamise küsimuses või 

kehtestada avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse 

osutajatele kohustus pühendada teatav protsent 

saateajast ELi teemadele (vt idee). 

Demokraatia kaitse ja 
tugevdamine 

See teema hõlmab mitut ideed, mis on 

seotud demokraatia kaitsmisega ELis ja 

mille raames kutsutakse üles võtma jõulisi meetmeid 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13367
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143590
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199618?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/221662
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/247006
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/233443
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/215922
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/1048
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8783
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/4789
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121080
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/42968
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/226353
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/280
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/17327
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/12410
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/109
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valitsuste vastu, kes rikuvad demokraatlikke 

põhimõtteid, viidates eelkõige Ungarile ja Poolale (vt 

nt idee). Seda küsimust käsitletakse üksikasjalikumalt 

teemavaldkonnas „Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus“. 

Samuti tunnistavad postitajad ohtu, mida 

desinformatsioon ja valeuudised võivad demokraatiale 

kujutada. Kutsutakse üles võtma rangem 

lähenemisviis eksitava teabe leviku tõkestamiseks, 

sealhulgas tehakse ettepanekud luua mobiiltelefonide 

jaoks faktikontrollirakendus (vt idee) või ELi sõltumatu 

ajakirjanduslike faktide kontrolli instituut (vt idee). 

Mõned postitajad pooldavad ka konkreetse ELi 

määruse vastuvõtmist sotsiaalmeedias avaldatava 

sisu kohta (vt nt idee). 

Mitmes idees ja kommentaaris käsitletakse vajadust 

reguleerida lobitööd ning kutsutakse üles koostama 

poliitikute käitumisjuhendi või looma sõltumatu 

Euroopa organi, millel oleksid vahendid korruptsiooni 

ja lobitöö soovimatu mõju vastu võitlemiseks (vt nt 

idee). Üks osaleja kutsub üles keelustama ELi 

nõukogu eesistumise ajal sponsorluse kasutamise, 

mis on tava, mille kaudu eesistujariigiks oleva ELi 

liikmesriigi valitsus saab rahalist toetust, et kuvada 

ametlikus veebi- või füüsilises materjalis 

kaubamärkide logosid (vt idee). 

Samuti kutsutakse üles võtma üldisi meetmeid 

korruptsioonivastaseks võitluseks, näiteks kohaliku 

tasandi hangete korraldamisel (vt nt idee). Üks osaleja 

on teinud ettepaneku võtta kasutusele ühtne 

andmebaas, mis ühendaks ELi praegused mitmed 

aruandlussüsteemid (vt idee). Teine osaleja on teinud 

ettepaneku keelata olulistel ametikohtadel töötavatel 

Euroopa poliitikutel ja ametnikel (nt Euroopa 

Parlamendi liikmed või volinikud) aktsiate omamine (vt 

idee). 

Üks osaleja on väljendanud muret Euroopa 

demokraatiale avalduva soovimatu välismõju pärast, 

nõudes, et kontrollitaks, kui suur osa ELi elutähtsast 

taristust kuulub Hiinale, ning paludes ELil eelistada 

kaubanduslepingutes strateegilise 

majanduspartnerina Hiina ees Indiat (vt idee). 

Brüsselis korraldatud üritusel rõhutati linnade ja 

kohalike kogukondade keskset rolli demokraatia 

tugevdaja ja sotsiaalse progressi teerajajana. Ajal, mil 

institutsionaalne keskus ja perifeeria on üksteisest 

väga kaugeks jäänud, võib linnade ja omavalitsuste 

roll olla otsustava tähtsusega kodanike usalduse 

suurendamisel demokraatlike institutsioonide vastu. 
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https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/145268
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/199554
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/189949?toggle_translations=true
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/241297
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/66232
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Joonis 15 – teemavaldkonna „Euroopa demokraatia“ mõttekaart, 1. osa 
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Joonis 16 – teemavaldkonna „Euroopa demokraatia“ mõttekaart, 2. osa 
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Alates platvormi käivitamisest on teemavaldkonna 

„Ränne“ all esitatud kokku 2 488 postitust, sh 

847 ideed, 1 457 kommentaari ja 184 üritust. Selle 

teemavaldkonna kõige levinumatest postitustest 

ilmneb kolm üldist suundumust. Ühelt poolt nõuab üks 

rühm osalejaid suuremat solidaarsust ja paremaid 

integratsioonimenetlusi ning teiselt poolt avaldatakse 

muudes postitustes soovi, et rände kontrollimiseks ja 

vähendamiseks võetaks rohkem meetmeid. Teine 

rühm vahepealsel seisukohal asuvaid osalejaid 

sooviks edendada rahvusvahelist liikuvust, kuid ainult 

majanduslikult arenenud demokraatlike riikide vahel. 

Analüüsitakse vastavalt alljärgnevaid teemavaldkondi. 

 

 

 

 

 ELi ühine rändepoliitika 

 Humanistlik rändekäsitlus 

 Integratsioon 

 ELi-väline ränne ohuallikana 

 Piirikontroll 

 Rände algpõhjustega tegelemine 

 

 

 

 

 

9.  Ränne 
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Üritused 
Ürituste hulgas, kus arutati rännet Euroopa poliitika 

perspektiivist, toimus Brüsselis rändepoliitika 

arutelu nn kiirkohtumise raames (vt üritust). Sellel 

üritusel käsitleti eelkõige rändajate kaasamist 

kultuuri ja tööhõive seisukohast. Osalejad nõudsid 

ELilt suuremat initsiatiivi rassismi ja 

diskrimineerimise vastu võitlemisel ning pakkusid 

välja viise, kuidas suurendada rändajate osakaalu 

kultuuris ja tööturul. 

Julgeoleku ja piirikontrolliga seotud probleemid on 

domineerinud muudel rändega seotud üritustel, 

näiteks Vilniuses korraldatud arutelul (vtüritust). 

Lisaks arutelule, kuidas parandada Euroopa 

piirikaitset, on sellel üritusel osalejad arutanud 

Euroopa Liidu ja Valgevene piiril tekkinud 

rändekriisi, analüüsides selle mõju sihtriikidele. 

Erinevalt teistest piirikontrolliga seotud üritustest 

käsitleti selles arutelus ka piirikontrolliga seotud 

humanitaarküsimusi, püüdes vastata küsimusele: 

„Kas ELi piirid suudavad kaitsta nii demokraatiat kui 

ka inimkonda?“. 

See küsimus on mingil määral iseloomustanud 

paljusid rändepoliitika teemalisi arutelusid, näiteks 

Kreeka sihtasutuse korraldatud veebipõhine arutelu 

(vtüritust). Sellel üritusel arutati laialdaselt Türgi ja 

ELi vahelist kokkulepet rändevoogude 

kontrollimiseks. Osalejad jagunesid nendeks, kes 

seda toetasid kui tõhusat lahendust Dublini 

süsteemi läbikukkumisele, ja nendeks, kes selle 

Türgi poolt toime pandud korduvate inimõiguste 

rikkumiste tõttu hukka mõistsid. Samamoodi 

pooldasid noored Poolas toimunud noorteüritusel 

rände suhtes tasakaalustatud hoiakut, mis hõlmas 

jäika piirikontrolli, kuid ka humanitaarset 

lähenemisviisi (vtüritust). Rootsis toimunud üritusel 

arutati Euroopa rändesüsteemi praeguseid 

väljakutseid ja tulevikuväljavaateid (vt üritust). 

Ürituse järelduste hulgas mainiti vajadust võtta 

arvesse kultuurišokki, millega rändajad Euroopa 

ühiskonda integreerumisel silmitsi seisavad. 

Osalejad rõhutasid pere toetuse olulisust paljudes 

muudes kui lääne ühiskondades ning nihet, millega 

rändajad võivad kokku puutuda, kui nad liiguvad 

vähem perepõhistesse ühiskondadesse, nagu nt 

Euroopasse. 

Mõnel Hispaanias toimunud üritusel arutati 

rändeteema käsitlemist koolides ja hariduse rolli 

rändajate integreerimisel (vt näide ürituse kohta). 

Ühel teisel Portugalis toimunud kooliüritusel 

simuleeriti Euroopa Parlamenti, mille raames 

õpilased arutasid Euroopa vaba liikumise 

valdkonda ja ELi piiripoliitika plusse ja miinuseid (vt 

üritust). 

ELi ühine 
rändepoliitika 

Paljud selle teemavaldkonna ideed nõuavad ELi ühist 

rändepoliitikat. Nendega kaasnevad sageli üleskutsed 

inimõiguste suurema austamise ja tõhusa 

ümberjaotamise süsteemi järele. Sageli mainitakse ka 

vajadust reformida Dublini süsteemi. 

Seadusliku rände alateema puhul nõuavad rangema 

rändepoliitika pooldajad ELi ühtset selektiivset 

rändepoliitikat, mis hõlmab kvoote, rangemaid 

valikumenetlusi ja vastuvõtukorda (vt nt idee). 

Tehakse ettepanekuid alternatiivseteks 

lähenemisteks seaduslikule rändele – näiteks on 

mõnikord peetud rändevoogude tõhusama 

reguleerimise eesmärgil vajalikuks punktipõhist 

Euroopa sisserändesüsteemi (vt idee). Samuti 

soovivad postitajad uurida mudelit, mis võimaldab 

varjupaigataotlejaid viia juhtumite läbivaatamiseks üle 

partnerriigi keskustesse (vt üritust). 

Rändesse avatumalt suhtuvates postitustes 

kutsutakse samuti üles võtma ühtne ja tõhusam 

lähenemisviis, kuid seda siiski suuremas kooskõlas 

Euroopa (sotsiaalsete) väärtustega. Näiteks 

käsitletakse postitustes eraldi ühtset ja tõhusat ELi 

varjupaigamenetlust (vt idee), osutades samuti 

vajadusele reformida Dublini määrust, et vältida 

varjupaigataotlejate ja rändajate ebavõrdset jaotust (vt 

nt idee). Mõnes neist postitustest tehti ettepanek, et 

rändajatele tuleks anda ajutine ELi pass töö- ja 

elamisõigustele juurdepääsuks (vt nt idee). Üks 

„Rände“ teemavaldkonnas palju toetust pälvinud idee 

nõuab ka konkreetsemat ja õiglasemat Euroopa 

majandusrände poliitikat, sh seaduslikke 

sisenemiskanaleid ja integratsioonipoliitikat, mis 

põhineb võrdsel kohtlemisel ja inimõiguste täielikul 

austamisel (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/88408
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/108637
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/81610?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/100091?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/82171
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/115501
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/123421
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/55078
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/186814
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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Ühes postituses toetatakse ideed luua Euroopa 

Komisjoni varjupaiga- ja rändevolinik, kes peaks 

tegutsema kooskõlastatult teiste institutsioonidega, et 

teostada järelevalvet ELi ühise varjupaigasüsteemi üle 

(vt idee). 

Kodanikud toetavad ka ELi töörändepoliitika või ELi 

strateegiate väljatöötamist kolmandatest riikidest pärit 

üliõpilaste ja kvalifitseeritud töötajate värbamiseks. 

Sellega seoses rõhutab üks postitaja vajadust 

suurendada ELi pädevust rände valdkonnas, et liit 

saaks hallata rännet kooskõlas liidu põhimõtete ja 

väärtustega (vt idee). 

Üks rühm postitajaid toetab ideed, mille kohaselt 

tuleks soodustada valikulist sisserännet. Sellised 

osalejad näevad rännet tavaliselt positiivses valguses, 

sest see pakub majanduslikke eeliseid. Need 

postitajad teevad ettepaneku keskenduda 

konkreetsetele riikidele, et meelitada ligi nende talente 

(vt idee) või lihtsustada liikuvuse kriteeriume nii Lääne 

kui Aasia majanduslikult arenenud demokraatlike 

riikide vahel, eriti vabakaubanduslepingute kontekstis 

(vt idee). 

Humanistlik 
rändekäsitlus 

Rände humanistlikumat käsitust järgivad postitajad 

pooldavad rändajatega seotud narratiivi muutmist, 

eelkõige arvestades nende panust 

tervishoiutöötajatena pandeemia ajal (vt üritus). 

Mõnes postituses toetatakse humanitaarkoridoride 

loomist või täiemahulist avatud piiride poliitikat ning 

kritiseeritakse rändajate suhtes solidaarsuse 

puudumist(vt nt idee). Neid ideid jagavate osalejate 

seas peetakse üldiselt ELi rändesüsteemi 

läbikukkumiseks algatusi, mille eesmärk on patrullida 

Vahemere piirkonda, et sundida rändajaid tagasi, või 

kokkuleppeid rändevoogude kontrollimiseks, näiteks 

ELi ja Türgi vahel (vt nt idee). 

Postitajad kutsuvad üles austama inimõigusi 

lahenduste abil, millega võidelda ebaseadusliku rände 

vastu, ja töötama välja sellise ELi sisserändepoliitika, 

mis hõlmaks lihtsamaid ja kättesaadavamaid 

varjupaigamenetlusi päritoluriikides, seaduslikke ja 

turvalisi rändeteid ning võitlust inimkaubanduse vastu, 

et vältida pagulaste hukkumist ELi piiridel (vt nt idee). 

Mõned postitajad teevad ettepaneku luua selline 

õigusraamistik, millega peatataks integreerunud 

inimeste ja perekondade sunniviisiline tagasisaatmine 

ebaturvalistesse päritoluriikidesse (vt idee). Teised 

osalejad toetavad pigem vabatahtliku 

tagasipöördumise kui sunniviisilise tagasisaatmise 

strateegiat, kuna esimesena mainitu, kui seda 

rakendatakse kooskõlas päritoluriikidega, on 

osutunud palju tõhusamaks (vt idee). 

Mõned neist postitajatest kajastavad ka olemasolevat 

varjupaiga taotlemise protsessi mõjutavaid 

ebavõrdsuse küsimusi. Näiteks toovad nad esile 

asjaolu, et meessoost varjupaigataotlejate osakaal on 

naissoost varjupaigataotlejate või perekondade omast 

oluliselt suurem (vt idee). Teistes postitustes antakse 

teada raskustest, millega puutuvad kokku LGBTIQ-

inimestest varjupaigataotlejad, ja kutsutakse üles 

pakkuma sellele rühmale suuremat kaitset ja paremat 

tuge (vt idee). 

 

Integratsioon 

Paljud ettepanekud on seotud rändajate 

integreerimisega. Osalejad tunnistavad vajadust luua 

tõhusamad integratsiooniprogrammid, pöörates erilist 

tähelepanu keeleõppele. Mitmed osalejad arutavad ja 

kiidavad ideed, milles palutakse ELil luua 

integratsiooniprogrammid, esitades erinevaid 

seisukohti (vt idee). 

Paljude integratsiooni arutavate ideede hulgas 

kutsutakse üles jälgima rändajate edasist käekäiku, et 

tagada nende täielik integreerumine ELi 

liikmesriikides. Üks idee näeb suurt potentsiaali 

rändajate ja vastuvõtvate kogukondade liikmete 

tunnustamisel ja nende edasisel aktiveerimisel 

muutuste elluviijatena (vt idee). Mitmel korral on 

tõstetud esile, kui tähtis on kaasata rändajaid 

kohalikesse projektidesse ja vabatahtlikku tegevusse 

(vt nt idee). Üks vastaja rõhutab, kui oluline on 

kasutada integratsiooni puhul valdkonnaülest 

lähenemisviisi, keskendudes kohalikul tasandil vastu 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/253180
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1799
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/32407
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/208563
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162099
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võetud poliitikameetmete ülekantavusele, ning 

lähenemisviisi, mis hõlmab nii institutsioone kui ka 

kohalikke ühendusi, kusjuures EL vastutab seda liiki 

raamistiku loomise eest (vt idee). Integratsiooni jaoks 

peetakse määravaks haridust ning kesksel kohal 

nähakse keelt ja Euroopa väärtusi. Sellega seoses 

leiavad postitajad, et on vaja piisava rahastusega 

programme, et toetada kooliealiste lapsrändajate 

kaasamist riiklikku haridussüsteemi (vt idee). Teised 

ideed keskenduvad kolmanda taseme haridusele kui 

integratsiooni olulisele hoovale. Sellega seoses pooldab 

üks osaleja noorte pagulaste paremat juurdepääsu 

ülikooliprogrammidele (vt idee). Konkreetne ettepanek 

käsitleb keelebarjääri küsimust, edendades ideed, mis 

käsitleb tehisintellekti kasutamist keelelise lõhe 

ületamiseks (vt idee). 

Rändajate edukat integreerimist kohalikule tööturule 

peetakse Euroopa majandusele kasulikuks. See kehtib 

eriti pandeemiajärgses olukorras, nagu rõhutati 

kahepäevasel üritusel, mille korraldasid Brüsselis ühiselt 

Euroopa Komisjon ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomitee (vt üritust). Üks osaleja toob eelkõige 

esile sisserände kasulikkuse majanduslikult mahajäänud 

piirkondadele (vt nt idee). 

Kutsutakse üles korraldama teavituskampaaniaid ja -

programme ELi kodanike teadlikkuse suurendamiseks, 

et võidelda rassismi vastu ja liikuda kaasavama 

ühiskonna poole. Üks postitaja nõuab suuremat 

mitmekesisust rändega seotud poliitikat kujundavate 

asutuste ja avalike teenistuste töötajate seas (vt idee). 

Mis puudutab arvamusi, mis käsitlevad rassismi ja 

tööturult väljatõrjumist, kutsutakse üles kohtlema riigis 

seaduslikult elavaid kolmandate riikide kodanikke 

võrdselt ja õiglaselt (vt idee). Seoses diskrimineerimisega 

tööturul osutab üks osaleja vajadusele rändajate etnilist 

tausta käsitlevate (loendus)andmete järele, et anda 

poliitika kujundamiseks tõhusat teavet (vt idee). 

Mõned osalejad peavad kahetsusväärseks ELis alaliselt 

elavate inimeste piiratud õigusi. Nad märgivad, et liit ei 

anna oma alalistele elanikele hääleõigust ja nõuavad, et 

hääleõigus põhineks residentsusel (vt idee). 

Mõned postitajad peavad seda küsimust eriti pakiliseks 

seoses Ühendkuningriigi kodanikega, kes elasid ELis 

enne Brexitit. Üks idee, mis tekitab vastuolulisi arutelusid, 

on kiirmenetluse kasutuselevõtt kogu ELi hõlmavate 

õiguste andmiseks nendele Ühendkuningriigi kodanikele, 

kes elasid ELis enne Brexitit (vt idee). 

ELi-väline ränne 
ohuallikana 

Hoolimata mõnede rände teemal postitajate 

vastuseisust leiavad ideed, mille kohaselt 

määratletakse rännet ohuna Euroopa tsivilisatsioonile 

või poliitilisele stabiilsusele, suhteliselt vähem toetust 

kui integratsiooni ja inimõiguste austamisega seotud 

ideed. Täpsustamise korral seatakse Euroopa 

tsivilisatsiooni ja poliitilise stabiilsusega seotud mured 

esiplaanile ning need pälvivad osalejate 

märkimisväärse toetuse (vt nt suurt toetust saanud 

idee). 

Ühel Ungaris toimunud üritusel arutati mõningaid 

olulisi rändega seotud õigusküsimusi. Küsimuste 

hulgas, millele püüti selle üritusega vastus leida, oli ka 

„(ühiskonna) õigus säilitada massilise rände 

tingimustes oma rahvuslik kultuur, identiteet ja eluviis“ 

(vt üritus). 

Selliste postituste kommentaatorid on oma 

rändeteemalistes ideede ja sõnavõttude osas 

avameelsed. Ühe teema puhul tajuvad postitajad 

rännet ELi mittekuuluvatest riikidest ohuna ELi 

tsivilisatsioonile, identiteedile, väärtustele ja kultuurile 

(vt nt idee). Need postitajad nõuavad meetmeid ELi-

välise rände piiramiseks, rangemat 

tagasisaatmispoliitikat ja strateegiaid, mis takistavad 

rändajate liikuvust, näiteks rangemat piirikontrolli (vt nt 

idee). 

Mitu osalejat hoiatab ebaseadusliku rände kasutamise 

eest (poliitilise) relvana, viidates eelkõige suurele 

rändajate liikumisele Valgevenest Leedu ja Poola 

piiridele (vt nt idee). Rändekriisi kohta Valgevene piiril 

lähevad postitajate arvamused lahku. 

 

Piirikontroll 

Suhteliselt suur hulk ideid toetab karmi hoiakut 

sisserändesse. Sellist suhtumist pooldavad osalejad 

on vastu ebaseaduslike sisserändajate 

seadustamisele ja kutsuvad üles suurendama 

Euroopa piirivalveasutuste, näiteks Frontexi 

mõjuvõimu. Mõned neist toetavad siiski pigem riiklikku 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/245521
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/129230
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162102
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/37753
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162394
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/162105
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/143620
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kui Euroopa lähenemisviisi sisserände kontrollimisele, 

kartes, et EL on varjupaigataotlejate suhtes liiga salliv. 

Üldiselt toetatakse selles valdkonnas 

organiseeritumaid ja koordineeritumaid jõupingutusi 

ning kutsutakse üles tegema ulatuslikumat 

piirikontrolli, sealhulgas andma piirivalvele õiguse 

saata inimesi piirilt tagasi (vt nt idee), suurendama 

toetust Frontexile, määratledes paremini selle 

ülesanded (vt idee), ning rakendades otsingu- ja 

päästetegevuse suhtes Vahemerel õiguslikult siduvat 

lähenemisviisi (vt idee). Siiski arutatakse platvormil 

sageli Frontexi ja merepatrulli algatuste rolli, kusjuures 

teised osalejad soovivad suuremat kontrolli nende 

toimimise üle, et tagada inimõiguste austamine (vt 

idee). Rohkem toetust leidnud idee nõuab nende 

rändajate kiiret väljasaatmist EList, kes panevad toime 

raske kuriteo (vt nt idee). Sarnane idee, mille eesmärk 

on ebaseaduslike rändajate tagasisaatmine, tekitab 

arutelu kohest repatrieerimist pooldavate ja sellele 

vastu olevate postitajate vahel (vt idee). Üks vastaja 

teeb ettepaneku katkestada välisabi andmine riikidele, 

kes ei ole nõus oma kodanikke kodumaale tagasi 

tooma (vt idee). 

Teistes postitustes kutsutakse üles suuremale 

solidaarsusele ja inimõiguste austamisele. Siinkohal 

arutatavate ideede hulgas on näiteks solidaarsusel 

põhinev tsentraliseeritud ELi jaotussüsteem, piiri 

vastuvõtutaristute (majutus ja toit) parandamise 

rahastamine või liikmesriikideülene amet, mis haldaks 

Euroopa pagulaslaagreid, mida juhiksid ühiselt eri 

riigid ja mida rahastataks ELi vahenditest (vt nt idee). 

Hiljutine arutelu ELi rahastamise laiendamise üle, et 

rahastada rändajate vastu suunatud riiklike tõkete 

loomist, kajastub osaliselt mõnes postituses, milles 

nõutakse ELilt liikmesriikidele suuremat rahalist 

toetust, et tugevdada füüsilist piirikaitset (vt idee). 

Kui aga osalejad nõuavad ELilt suuremat rahalist 

toetust, et tulla toime rändega piiridel, ei poolda nad 

alati uute tõkete rajamist. Mõned neist tunnistavad 

riigipiiridel tegutsevate kohalike ja piirkondlike 

omavalitsuste võtmerolli ning soovivad suuremat 

rahastust rändajate vastuvõtmise ja integreerimisega 

seotud projektidele (vt nt idee). 

Budapestis toimunud üritusel „Tugevamad piirid, 

tugevam Euroopa“ pooldasid osalejad 

pragmaatilisemat ja rangemat piiripoliitikat (vt üritust). 

 

Rände algpõhjustega 
tegelemine 

Väiksem osa ideid läheb rändeküsimuses sügavamale 

ning leiab, et lisaks ELi rände haldamise poliitilistele 

meetmetele on vaja võtta meetmeid rände 

algpõhjustega tegelemiseks mujal. Euroopa ja 

kolmandate riikide, eelkõige ELi ja Aafrika riikide 

vahelist koostööd peetakse rände algpõhjustega 

tegelemisel keskseks teguriks (vt nt idee). Euroopa 

tuleviku valguses rõhutavad postitajad, et nende 

rändeprobleemide lahendamiseks, millega EL praegu 

silmitsi seisab, on tarvis tegeleda rände 

algpõhjustega. Rahvusvaheliste partnerluste, 

sealhulgas kolmandate riikidega sõlmitud lepingute 

rolli rändevoogude ohjamisel käsitleti Portugalis 

toimunud üritusel (vt üritus). 

Vastavasisuliste ettepanekute hulgas on võrdsete 

kaubandussuhete sisse seadmine, aga ka 

rohkematesse arenguabikavadesse ja akadeemilisse 

koolitusse investeerimine ning kolmandates riikides 

elavate inimeste ametialasesse arengusse 

panustamine (vt idee). Ühine mure seisneb selles, et 

vastuvõtvad riigid kuritarvitavad arenguabi, muutes 

selle ebatõhusaks. Sellega seoses tegi üks osaleja 

ettepaneku parandada rahaliste vahendite jälgitavust 

ja seega jälgida nende kasutamist plokiahela 

tehnoloogiate ja arukate sertifikaatide abil (vt idee). 

Üks eraldi rühm postitusi on ELi suhtes kriitiline, tuues 

põhjuseks, et ELil on olnud oma osa piirkondlikus 

destabiliseerimises, näiteks subsideeritud 

põllumajandustoodete ekspordi kaudu (vt idee). 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/222852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/237008
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/123982
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/114577
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/18349
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/246082
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/80819
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/192953
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Selleks et vähendada majanduslikku ebavõrdsust 

arenenud riikide ja arengumaade vahel, pooldavad 

mõned osalejad kestliku ja kliimamuutustele 

vastupanuvõimelise põllumajanduse edendamist 

kolmandates riikides (vt idee). See aitaks võidelda ka 

kliimarände vastu (vt nt idee ja üritus). Kliimarände 

nähtust käsitlevad tõepoolest paljuski osalejad, kes 

soovivad üldsuse suuremat tähelepanu sellele 

küsimusele ja kliimapagulase staatuse tunnustamist 

rahvusvahelises õiguses (vt idee). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/220474
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Joonis 17 – Teemavaldkonna „Ränne“ mõttekaart, 1. osa 
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Joonis 18 – Teemavaldkonna „Ränne“ mõttekaart, 2. osa 
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10. Haridus, 
kultuur, noored 
ja sport 

 

 

 

 

Arvestades teemavaldkonna „Haridus, kultuur, noored 

ja sport“ mitmetahulist olemust, hõlmavad selle all 

postitatud ideed erinevaid teemasid. Nagu ka mujal 

platvormil, on selle üldise teemavaldkonna all kindlaks 

määratud teemade puhul korduvalt esindatud 

üleskutse tugevdada ELi ühist identiteeti, hõlmates 

postitusi, kus arutluse all on muu hulgas kogemuste 

vahetamine, kokkupuude erinevate kultuuridega ja 

liikuvus. Selle teemavaldkonna all on esitatud kokku 

4 340 postitust – 1 738 ideed, 1 605 kommentaari ja 

997 üritust. Need eri ideed saab rühmitada 

alljärgnevate teemade alla. 

 

 

 ELi ühise identiteedi tugevdamine 

 ELi-sisene liikuvus 

 Tulevikukindel haridus 

 Tööalane ebakindlus ja tööpuudus noorte 

seas 

 Euroopa pärand 

 Juurdepääs haridusele ja kultuurile 

 Loometöötajad ja akadeemilised töötajad 

 Kaasavus spordis 
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Üritused 
Üritused, mis käsitlevad hariduse, kultuuri, noorte ja 

spordiga seotud küsimusi, kajastavad selle 

teemavaldkonna alla kuuluvate teemade 

mitmekesisust. Alates Euroopa tuleviku konverentsi 

algusest on mitmes ELi riigis korraldatud sadu 

üritusi. 

Nendel rohkearvulistel üritustel on arutatud viise, 

kuidas parandada poliitikat haridusvaldkonnas, 

sealhulgas ELi tasandil (vt üritust) ja noorte tõhusat 

osalemist demokraatlikes protsessides. Sellega 

seoses on analüüsitud ka konverentsi enda plusse 

ja miinuseid (vt nt üritust). Mõnikord on noorema 

publiku kaasamiseks kasutatud originaalsemaid 

lähenemisviise. Hispaanias paluti Carlos III ülikooli 

üliõpilastel mõelda end ülikooli dekaani rolli ja teha 

ettepanekuid ülikooliga seotud valdkondade 

parandamiseks (vt üritus). Teine üritus toimus 

viktoriini vormis, kus võitjameeskond sai auhinnaks 

Interraili piletid (vt üritus). 

Arutelud hariduse tuleviku üle olid mõnel juhul 

üldised ja kõikehõlmavad, samal ajal kui teistel 

juhtudel keskendusid need konkreetsematele 

küsimustele. Horvaatias toimunud üritusel arutati 

noorte kutsealase arengu võimalusi, sealhulgas 

erialast enesetäiendamist ning füüsilisest isikust 

ettevõtjana töötamise programme ja 

aktiivsusprogramme (vt üritus). Üritusel arutati ka 

noorte liikuvust. Selle teemavaldkonnaga seoses 

kerkisid esile mõned huvitavad ideed Pariisis 

korraldatud noorteüritusel, kus arutati võimalusi, 

kuidas parandada ELi algatusi ja nende nähtavust 

(vt üritus). Sellel üritusel osalenud noored tegid muu 

hulgas ettepaneku saada ainepunkte (ECTS) 

vastutasuks ELi algatustes osalemise ja neis 

aktiivne olemise eest. 

Muudel üritustel arutati, kuidas konkreetsed 

noorteorganisatsioonid saavad anda oma panuse 

liidu tulevikku. Näiteks arutati ühel üritusel 

usupõhiste skaudirühmade võimalikku panust ELi 

(vt üritust). 

Ühe teise ürituste sarja teemaks olid suhted ELis ja 

väljaspool ELi elavate noorte vahel. Näiteks 

Kosovos toimunud üritusel koguti kohalikelt noortelt 

soovitusi Euroopa noorte rolli kohta (vt üritust). 

Ühes Austria noorterühma veebipõhises algatuses 

arutati Euroopa riikides elavate Venemaa noorte 

rolli (vt üritust). 

Seoses kultuuri ja kultuurivahetustega arutati 

Leedus noortele pühendatud üritusel Euroopa 

riikide vaheliste kultuurivahetuste kasutegureid, 

kuid samuti võimalusi, kuidas parandada 

kultuuridevahelist üksteisemõistmist (vt üritus). 

Sellel üritusel rõhutati tolerantsema ühiskonna 

loomise olulisust. Samamoodi korraldati üritus, et 

tutvustada algatust „We All Need Theatre“ („Me kõik 

vajame teatrit“), mille eesmärk on suurendada 

teadlikkust sellest, kui oluline on puuetega inimeste 

võimalus pääseda ligi kultuuriobjektidele, eriti 

teatritele (vt üritus). 

Ühel Ungaris toimunud üritusel analüüsiti digiõppe 

mõju keskkooliõpilastele ja nende peredele (vt 

üritus). Osalejate sõnul on digiõppe mõju olnud 

ebavõrdne, sõltudes perekondade juurdepääsust 

internetile ja vanemate IT-oskustest. See on toonud 

õpilastele kaasa erinevaid haridustulemusi: kui 

mõni kasutas ära digiõppe eeliseid, siis mõni teine 

langes koolist välja või langes tehnoloogiasõltuvuse 

lõksu. Osalejad palusid ELil toetada digikirjaoskust 

ja IT-tuge, tagades samal ajal ulatusliku 

internetiühenduse.  

 

ELi ühise identiteedi 
tugevdamine 

Mis puudutab Euroopa identiteedi teemat, siis üks 

enim arutatavaid küsimusi on keeleõpe. 

Viidates keeleõppele kui kultuuridevahelise suhtluse 

edendamise vahendile ja sellele, kuidas see aitab 

kaasa ELi ühisele identiteedile, rõhutatakse mitmes 

postituses vajadust loobuda ühekeelsest 

kooliharidusest ning kutsutakse üles tunnustama 

Euroopa heterogeenset ja mitmekeelset olemust 

ressursina (vt nt idee). Samuti uuriti Berliinis toimunud 

paneelarutelul Euroopa mitmekeelsust ning võimalusi 

mitmekeelse mitmekesisuse tunnustamiseks ja 

edendamiseks (vt üritust). Üks teine mitmekeelsust 

pooldav osaleja nõuab suuremat toetust 

vähemuskeelte õpetamisele koolis (vt idee). Üks 

postitaja tegi ettepaneku võtta keeleõppealasteks 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/78574
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/96494
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/83755
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/106393
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101707
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/89464
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104546
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/79103
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/98506
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/101641
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/124939
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/17194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/159260
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vahetuseks kasutusele ELi rahastatavad reisitšekid (vt 

idee). 

Paljud osalejad näevad ühe Euroopa integratsiooni 

soodustava tegurina Euroopa ühiskeele 

kasutuselevõttu (vt nt idee). Seda arutatakse 

laialdaselt ka jaotise „Muud ideed“ all (vt nt idee). 

Arutelus käsitletakse sellise Euroopa ühiskeele 

erinevaid eeliseid ja puudusi ning ka võimalikke keeli. 

Nimetatud on esperantot (vt idee ja idee, mida on 

mõlemat palju toetatud) ja ladina keelt (vt nt idee) või 

inglise keelt (vt nt idee). Eelkõige on äratanud 

internetis teatavat huvi esperanto keele üle peetav 

vestlus, peegeldades elavat arutelu seoses ühe 

neutraalse keele leidmisega kõigi ELi riikide jaoks (vt 

üritust). 

Üks kõige enam toetust pälvinud ideedest on Euroopa 

avalik-õigusliku ringhäälingu loomine (vt idee). Paljud 

ideed on seotud arvukamate ELi meediaportaalide 

(televisioon, raadio ja sotsiaalmeedia) loomisega, et 

Euroopa kodanikke ELi asjadesse ja küsimustesse 

paremini kaasata, lõppeesmärgiga tugevdada 

Euroopa identiteeti ja põhiväärtusi (vt nt idee). Paljud 

osalejad on arendanud edasi ka ideed soodustada 

Euroopa meediatoodangu levitamist, näiteks ELi ühise 

meediaturu loomise kaudu (vt nt idee). Üks idee on 

luua spetsiaalne ELi meediaplatvorm, mis on 

kohandatud keelte õppimiseks (vt idee). 

Üks ideede alateema on seotud haridusega, mille 

puhul postitajad soovitavad pakkuda kõigis Euroopa 

keskkoolides kohustuslikku kursust ELi ajaloo ja 

institutsioonide kohta, et suurendada nooremate 

põlvkondade huvi ELi vastu ja seonduvat omalust, 

tõhustades seeläbi ELi identiteedi loomise protsessi 

(vt nt idee). Euroopa ajaloo alaseid teadmisi peab 

keskseks ka üks teine osaleja, kes teeb ettepaneku 

käivitada üleeuroopaline uuring noorte ajaloolise 

teadlikkuse mõõtmiseks (vt idee), samas kui teine 

osaleja toetab ametliku Euroopa ajalooõpiku 

koostamise ideed (vt idee). 

Paljud osalejad peavad ELiga seotud kooliüritusi väga 

oluliseks (vt nt idee), kusjuures üks neist teeb 

ettepaneku määrata kindlaks õpetaja, kes vastutab 

ELiga seotud ürituste ja programmide koordineerimise 

eest (vt idee). Paljudes ideedes ühise ELi identiteedi 

toetamiseks pakutakse välja mitmesuguseid vahetusi 

ja mestimist eri liikmesriikide koolide vahel, et 

edendada liikmesriikidevahelisi piiriüleseid sõprusi (vt 

idee). Ühe idee raames tehakse ettepanek toetada 

Euroopa ajaloo, sealhulgas iga üksiku Euroopa riigi 

ajaloo õppimist koolide õppekavade raames (vt idee). 

Spordi alateema all on seoses ELi ühise identiteedi 

tugevdamisega nimetatud arvukamate riikidevaheliste 

ja Euroopa-üleste spordisündmuste korraldamist ning 

võimalust luua eraldi Euroopa spordimeeskond (idee), 

kes võiks rahvusvahelistel spordisündmustel võistelda 

(vt nt idee). Lisaks on tõstetud esile ELi ühiste 

sümbolite tähtsust seoses ELi ühise identiteedi 

loomisega, muu hulgas idee lisada ELi lipp ELi 

liikmesriikide sportlaste spordivarustusele ja -

riietusele (vt idee). 

Üks teine idee, mida on rohkem toetatud ja mida 

teistes teemavaldkondades sageli mainitakse, toetab 

Euroopa riigipüha kehtestamist 9. mail, et edendada 

ühist Euroopa vaimu (vt nt idee). 

Euroopa kultuuri edendamist, näiteks muusika 

erinevates Euroopa keeltes, mainib üks osaleja, kes 

soovib, et raadios edastaks vähemalt 20% mitte-

ingliskeelset muusika (vt idee). 

Toitu peetakse ka võimaluseks, mille abil ehitada silda 

Euroopa riikide ja kultuuride vahele (vt idee), 

ajendades osalejat esitama ettepaneku ELi 

rahastatava Euroopa toiduretseptide rakenduse 

loomise kohta (vt idee). 

ELi-sisene liikuvus 

ELi-sisese liikuvuse teemavaldkonnas on tehtud 

võrdlemisi palju postitusi. Neis kas toetatakse ideid 

olemasolevate liikuvusprogrammide täiustamiseks või 

esitatakse uusi originaalseid ettepanekuid. 

Mõned osalejad teevad ettepaneku luua ELi hallatav 

veebiportaal ELis pakutavatele kõrghariduskursustele 

kandideerimiseks. See portaal võiks võimaldada 

üliõpilastel ka samaaegset kandideerimist 

erinevatesse programmidesse üle kogu Euroopa Liidu 

(vt nt idee). 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/150910
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/484
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/998
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/20659
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23761
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/733
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2421
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/29107
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/243376
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253188
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/149427
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/171578
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/217207
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/91714
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114412
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230374
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187078
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/187112
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
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Veel üks mitme postitaja poolt tõstatatud alateema 

puudutab Erasmuse programmi laiendamist, et 

hõlmata ka need noored, kes ei õpi ülikoolis, näiteks 

laiendades programmi keskkooliõpilastele, sealhulgas 

kutsehariduses osalejatele. See annaks neile, kes ei 

ole kõrgkooli astunud, võimaluse elada välismaal, 

vahetada häid tavasid, õppida uusi keeli ja kultuure 

ning laiendada oma üldisi oskusi (vt nt idee). 

Lisaks on osalejad rõhutanud, et vaja on muuta 

Erasmuse programmi, et see kaasaks rohkem madala 

sissetulekuga üliõpilasi. Üks idee puudutab Erasmuse 

stipendiumide kohandamist iga riigi elukallidusega (vt 

idee). Sellega seoses teeb üks osaleja ettepaneku 

anda Erasmuse stipendiumite määramise ülesanne 

sihtriigi ülikoolile, et taotlejad saaksid esitada taotluse 

otse sellele ülikoolile, mitte oma koduülikoolile (vt 

idee). 

Soov parandada programmi praegust vormi rõhutab 

teadlikkust haridusalase liikuvuse programmide 

tähtsusest. Seda näitavad ka mitmesugused 

temaatilised üritused, mis on seotud kahe eespool 

esitatud ideega (vt üritus). 

Üks osaleja kutsub üles Ühendkuningriigi üliõpilasi 

taasintegreerima programmi „Erasmus+“ (vt idee). 

Üldiselt esitatakse Erasmuse programmi 

juurdepääsetavust ja kaasavust käsitlevaid ideid 

sageli. Näiteks soovitatakse viimastes postitustes 

laiendada Erasmuse programmi ka muudele 

koolituskategooriatele, nagu põllumajandus ja muu 

käsitööndus (vt idee). 

Veel üks tähelepanu vääriv valdkond on algatus 

„DiscoverEU“. Mõned osalejad teevad ettepaneku 

laiendada algatust „DiscoverEU“ kõigile vähemalt 18-

aastastele Euroopa noortele (vt nt idee). 

Üks akadeemilise liikuvuse idee on seotud 

tunnustamist käsitleva Lissaboni konventsiooni 

ratifitseerimisega Kreekas, et hõlbustada kutsealast ja 

akadeemilist liikuvust (vt idee). 

Ainulaadne liikuvusalane idee, mis tõenäoliselt 

pärineb ELi mittekuuluvatest riikidest, käsitleb 

Euroopa stipendiumikava loomist riskirühma 

kuuluvatele, nt oma koduriigis tagakiusatud 

üliõpilastele, et kaitsta akadeemilist vabadust (vt idee). 

Tulevikukindel haridus 

Paljud ideed väljendavad vajadust 

haridus praegusel digiajastu ümber 

mõtestada, eriti pärast seda, kui COVID-

19 pandeemia on koolides ja ülikoolides 

muutnud õpetamistavasid. Paljude postitajate arvates 

on hariduse ümbermõtestamine digiajastul Euroopa 

tulevase ülemaailmse konkurentsivõime ja 

moderniseerimise eeltingimus (vt nt idee). 

Kursuste kättesaadavuse lihtsustamiseks teevad 

osalejad ettepaneku kasutada digitaalseid 

kvalifikatsioone ja uurimismaterjale, samuti luua ühine 

andmehoidla kõigile akadeemilistele ressurssidele või 

ühtne Euroopa digiplatvorm, mis on avatud kõigile 

akrediteeritud ELi kõrgharidusasutustele (vt idee). See 

üleskutse käib käsikäes vajadusega edendada IKT-

valdkonda koolides ja ülikoolides, muu hulgas 

toetades koole riistvara ostmisel (vt nt idee). 

Seoses hariduse jaoks vajalike seadmete ja ruumide 

küsimusega on platvormi kasutajad toetanud 

rohkearvuliselt Euroopa hariduskava ettepanekut. See 

oleks „Euroopa strateegia, mis keskendub 

haridustaristusse tehtavate otseinvesteeringute 

toetamisele ning hariduse ja elukestva õppe 

kättesaadavuse, ühenduvuse ja kvaliteedi 

parandamisele“ (vt idee). Üks teine palju toetust 

pälvinud idee teeb ettepaneku kehtestada õigus 

elukestvale õppele ja koolitusele (vt idee). 

Sageli näevad postitajad pehmete oskuste ja eelkõige 

kunstitegevuste edendamist veel ühe olulise 

sammuna ELi õpilaste kriitilise mõtlemise arendamisel 

ja nende ülemaailmsete väärtuste tugevdamisel, seda 

eriti noores eas (vt nt idee). 

ELi hariduse tuleviku jaoks peetakse oluliseks 

eesmärgiks kaasavate haridusmeetodite rakendamist 

ja üldisemalt hariduses mitmekesisuse edendamist (vt 

idee). See kajastab ka ideid, mis käsitlevad vajadust 

võidelda hariduse kaudu naiste tapmise (vt idee) ja 

antisemitismi vastu (vt idee). 

Ühes ideede alateemas käsitletakse vajadust 

reformida haridustavasid, et noortest saaksid 

täiskasvanud, kes suudaksid ELi kodanikuelus 

aktiivselt osaleda. Lisaks eespool nimetatud 

vahetustele ja ELi-alasele haridusele, on selle 

alateema all hõlmatud ideed, milles käsitletakse 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1179?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=38&order=most_followed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/68938
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/86098
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/28843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/147479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114445
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129163
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/129168
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/71248
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/205459
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161900
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vajadust julgustada noori õpilasi aktiivselt osalema 

koolide ühiskonnaelus (vt idee) või siis kultuuriüleste 

oskuste omandamise arendamist, nt pakkudes 

rohkem võõrkeeleõppe praktikat (vt idee). Mitmel 

üritusel käsitleti sellega seotud ideed – nimelt keelte 

mitmekesisust ja nende meediakajastuse võimalikku 

rolli õppimise hõlbustamisel ja ühise Euroopa 

identiteedi loomisel (vt nt üritus). 

Mõned postitajad on juhtinud tähelepanu vajadusele 

praegune haridussüsteem ümber mõtestada, et 

valmistada noori ette tulevaseks maailmaks. 

Postitajad peavad vajalikuks majandus- ja 

finantsharidust (vt idee) ning kliimamuutuste alast 

haridust (vt nt idee), sealhulgas Euroopa 

kliimakorpuse loomist (vt idee). Lisaks nõuavad nad 

mehhanisme, et parandada noorte oskusi teaduse, 

tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika 

valdkonnas (STEM), näiteks kogu ELi hõlmava STEM-

valdkonna põhioskuste programmi kaudu (vt idee). 

Lisaks, nagu on rõhutatud teemavaldkonnas 

„Digiüleminek“, nõuavad postitajad, et noori 

koolitataks digitaalse heaolu vallas (vt nt idee). 

Digitaalse heaolu küsimuse võib liigitada ka üldisema 

üleskutse alla suurendada koolides vaimse tervise 

toetamist (vt idee). 

Mõnede osalejate koostatud tulevikukindla hariduse 

idees on koolide õppekavad paindlikud (vt idee) ning 

koolid toetavad õpilaste ühendusi ja tegevusi, mis 

koolitavad õpilasi iseseisvateks täiskasvanuteks (vt 

idee). Sellega seoses võib ettepanek suurendada 

kodanikuühiskonna organisatsioonide mõju koolides 

käia käsikäes „osaluspõhise“ kooli kontseptsiooniga 

(vt idee). Selle seisukohaga on kooskõlas ka idee 

toetada spordi harrastamist ja suurendada koolis 

sporditundide arvu (vt idee). Teised osalejad toetavad 

samuti õpetajate hindamisi, mida ideaalis võiks 

koordineerida Euroopa Liit (vt idee). 

Osa ideedest käsitleb ka (kutse)hariduse vastavusse 

viimist töömaailmaga (vt nt idee) ja ettevõtlusoskuste 

edendamise vajadust hariduses (vt idee). Mõned 

platvormile lisatud ideed keskenduvad innovatsiooni ja 

ettevõtluse alasele koolitusele (vt nt idee) ning 

vajadusele informaalset õppimist paremini tunnustada 

(vt nt idee). Sellega seoses hõlmab veel üks ettepanek 

kohustusliku kutsesuunitluse kehtestamist, et hinnata 

õpilaste andeid ja huve esimestes kooliastmetes (vt 

idee). 

Pandeemia ajal veebitundide kasutamise tõttu esile 

kerkinud teemaks on koduõpe. Üks osaleja nõuab 

koduõppe tunnustamist kõigis ELi liikmesriikides (vt 

idee). 

Üks osaleja on esitanud idee kehtestada kõigile ELi 

liikmesriikidele ühine standardne lõpueksam (vt idee). 

Tööalane ebakindlus 
ja tööpuudus noorte 
seas 

Noorte tööhõive on platvormil korduv teemavaldkond, 

seda ka seetõttu, et see on tihedalt seotud hariduse ja 

koolitusega. Paljud haridusprogramme käsitlevad 

ideed keskenduvad ka tööalasele konkurentsivõimele 

ja tööturustaatuste vahelisele liikumisele (vt nt idee). 

Noorte puhul peavad osalejad siiski oluliseks ka 

töötuse küsimust ning mittetöötavate ja mitteõppivate 

noorte (NEET-noored) küsimust ning mõni sellega 

seotud idee on palju toetust pälvinud (vt nt idee). 

Noorte tööalase ebakindluse teemavaldkonda 

arutavad mitmed osalejad, kes kutsuvad üles toetama 

ebakindlates töötingimustes noori juurdepääsu kaudu 

kvaliteetsetele töökohtadele, õiglasele tasustamisele 

ja sotsiaalkaitsele (vt idee ja idee). Ebakindlate 

töösuhetega seoses palub üks vastaja ELil kaotada 

tasustamata praktikakohad (vt idee). Teised teevad 

ettepaneku laiendada teatavaid tagatisi ja noortele 

suunatud tööalase toetuse vorme (vt idee) või isegi 

rakendada kvaliteedistandardeid, mis oleksid siduvad 

kõigile ELi ja riiklike taastekavade kohaselt 

loodavatele töökohtadele (vt idee). Mõned osalejad 

pööravad erilist tähelepanu nendele liikmesriikidele, 

keda noorte tööpuudus mõjutab rohkem, nt Vahemere 

piirkonna riikidele (vt idee). 

http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/35608
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/226943
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/218594
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115470
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/168469
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/176321
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/166454
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/140680
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/230904
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/190314
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/160184
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/111047
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/88870?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/228130
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/223081
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/175760
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115402
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/36962
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254348
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/51118
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/292
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Leedus toimunud üritusel keskenduti paljudele 

väljakutsetele, millega noored pandeemiajärgsel 

perioodil silmitsi seisavad, sealhulgas töötusele. 

Üritusel arutati, kas Euroopa Ülemkogu strateegilises 

tegevuskavas 2019–2024 võetakse täielikult arvesse 

noorte konkreetseid probleeme (vt üritus). 

Euroopa pärand 

Võrdlemisi väiksema osa postitustest moodustavad 

need, kus kutsutakse üles kaitsma ja väärtustama 

Euroopa kultuuri ja pärandit, näiteks luues ELi 

kultuurivoliniku ametikoha (vt idee), ning üldiselt 

investeerima rohkem ELi ühise kultuurimälu 

säilitamisse. Samuti kutsutakse üles säilitama 

eelkõige vähemusrühmade järgitavaid traditsioone (vt 

üritust), samuti usulist kultuuripärandit (vt idee). 

Üldisemalt on tehtud ettepanek luua ELi eri 

liikmesriikide raamatukogudega seotud 

virtuaalraamatukogu, et muuta haruldased raamatud 

ja kunstiteosed kõigile ELi kodanikele laialdasemalt 

kättesaadavaks (vt idee). 

 

Juurdepääs 
haridusele ja kultuurile 

Haridusele juurdepääsu teemat mainitakse sageli. 

See hõlmab eri liiki ebavõrdseid juurdepääsuvõimalusi 

ja erinevaid haridustasemeid, pöörates erilist 

tähelepanu kolmanda taseme haridusele. Kuigi selle 

teemaga seotud ideid arutatakse suhteliselt vähem, 

on mõned osalejad tervitanud ettepanekut muuta 

haridus kõigile tasuta kättesaadavaks (vt idee). 

Osalejad peavad oluliseks üleminekut keskhariduselt 

kolmanda taseme haridusele. Sellega seoses on 

osalejad teinud mitmeid üleskutseid toetada tudengeid 

selles olulises üleminekus (vt nt idee), sealhulgas 

paremate ülikoole tutvustavate programmide kaudu 

(vt idee). Mõned isikute kategooriad on kolmanda 

taseme haridusele juurdepääsul eriti ebasoodsas 

olukorras. Sellega seoses kutsutakse üles toetama 

rahvusvähemusi ja puuetega inimesi kolmanda 

taseme haridusele juurdepääsul (vt idee). Teised 

osalejad on teadlikud, et muud haridust takistavad 

tegurid võivad olla geograafilised või majanduslikud. 

Nende takistuste ületamiseks nõuab mitu osalejat 

suuremaid haridusressursse maapiirkondades (vt nt 

idee) ja mõned teevad ettepaneku kehtestada eri liiki 

ELi rahastatavad sotsiaaltoetused, et tagada 

tudengite rahanduslik iseseisvus (vt nt idee). 

Ebavõrdne juurdepääs ei mõjuta mitte ainult kolmanda 

taseme haridust, vaid ka kultuuriasutusi ja muuseume. 

Seega on üks osaleja teinud üleskutse hõlbustada 

puuetega inimeste ligipääsu muuseumidele (vt idee). 

Seda teemat käsitleti ka kampaanias „We All Need 

Theatre“ („Me kõik vajame teatrit“) (vt üritus), mis oli 

pühendatud konkreetselt sellele, et puuetega inimeste 

jaoks teatritele ligipääsu tagamisele. Üks teine 

ettepanek käsitleb ELi muuseumipassi 

kasutuselevõtmist, et muuta muuseumid 

taskukohasemaks (vt idee). See idee kajastab 

kultuuripasside või vautšerite kasutuselevõttu ning 

sellele ideele on toetushääle andnud mitu osalejat (vt 

nt idee). Üks teine idee läheneb sellele küsimusele 

hoopis laiemast perspektiivist, tehes ettepaneku 

suurendada kultuuri rahastamist riiklikest vahenditest, 

vähendades seeläbi kultuuri sõltuvust erasektori 

vahenditest (vt idee). 

Üks osaleja on juhtinud tähelepanu endiste vangide 

eriliselt ebasoodsale olukorrale. Vaatamata sellele, et 

nad on oma karistuse ära kandnud, on paljudel 

endistel vangidel raske normaalsesse ühiskonnaellu 

naasta, mis suurendab ohtu, et neist saavad 

korduvrikkujad. Seetõttu on haridus ja koolitus 

vanglates eriti oluline (vt idee). 

Selleks et suurendada teadlikkust nendest 

murekohtadest, esitab üks osaleja idee kehtestada 

Euroopa tasandil võrdsete võimaluste päev (vt idee). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48941
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/50260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245950
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/104479
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/105
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161734
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/8566
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/161767
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/186781
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/172794
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213115
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/104875
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/225194
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/231430
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/139492
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/227008
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/221002
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Loometöötajad ja 
akadeemilised 
töötajad 

Nagu eespool mainitud, on tööalane ebakindlus see 

valdkond, mis on äratanud platvormil osalejate – eriti 

noorte – seas märkimisväärset tähelepanu. Tööalane 

ebakindlus mõjutab eeskätt loomesektorit. 

COVID-19 pandeemia mõju kultuuritöötajate ja 

loomekogukondade töötingimustele on tekitanud 

tõsise arutelu selle üle, milline on nende staatus ja ELi 

institutsioonide roll sellise õigusraamistiku loomisel, 

mis vähendaks kõnealuse sektori ebakindlust (vt nt 

idee). Üks osaleja palub ELil toetada loomesektorit, et 

tagada loometöötajatele õiglane tasu (vt idee). Teise 

postituse kohaselt tuleks taastefondi vahendeid 

kasutada kultuuri- ja eelkõige raamatusektori 

rahastamiseks (vt idee), samas kui ühes postituses 

nõutakse konkreetselt tantsukoolide rahalise toetuse 

suurendamist (vt idee). 

Kultuuritöötajate kutseliseks muutmine oli oluline 

aruteluteema mitmetel kultuuriga seotud üritustel kogu 

Euroopas (vt näiteks üritus). Üks osaleja tegi 

ettepaneku, et EL võiks tunnustada kunstnike 

staatust, mis hõlbustaks ka kultuurivahetust (vt idee). 

Teised loomevaldkonnaga seotud soovitused 

puudutavad nii kohalikul tasandil tegutsevate 

organisatsioonide toetamist kui ka riikliku ja 

piirkondliku kaasrahastamise integreeritud süsteemi 

loomist, mis hõlbustaks rohkem rahvusvahelist 

kultuurikoostööd (vt nt idee). 

Akadeemilised töötajad ja teadlased on veel üks 

kutsekategooria, mida tööalane ebakindlus tugevalt 

mõjutab. Ühe idee raames tehakse ettepanek muuta 

teadusstipendiumite eraldamise viisi, et muuta see 

valdkonnaülestele teadusuuringutele sobivamaks (vt 

idee). 

Kaasavus spordis 

Spordiga seotud ideed, eriti kui seda arutatakse 

omaette teemana, võtavad platvormil mõnevõrra 

vähem ruumi. Siiski on spordi teemat arutanud mitu 

osalejat. 

Nagu eespool mainitud, pooldavad paljud osalejad 

Euroopa spordimeeskonda ja teised nõuavad koolides 

rohkem sporditunde, kuid sporti mainitakse sageli ka 

seoses muude teemadega, näiteks kaasavusega. 

Osalejad seavad kahtluse alla selle, et sport võiks olla 

kaasav (vt nt idee) ja pakuvad välja ideid spordi 

kaasavuse parandamiseks (vt nt idee). Ühes 

postituses palutakse ELil tagada sooline 

võrdõiguslikkus spordis, muu hulgas spetsiaalse 

Euroopa asutuse loomise kaudu (vt idee). Europa 

Pressi korraldatud kohtumisel arutasid osalejad, kas 

spordimood muudab naisi seksuaalobjektideks (vt 

idee ja üritus). 

Teine sageli mainitud aspekt spordi puhul on 

ebavõrdsed üldteadmised vähem levinud spordialade 

kohta (vt nt idee). Selles mõttes peaksid asutused ühe 

idee kohaselt sekkuma, et toetada vähem levinud 

spordialasid (vt idee). 

Saksamaal toimunud üritusel arutati viise, kuidas sport 

saab kliimameetmetele kaasa aidata. Osalejad, kes 

olid enamasti spordiklubide liikmed, jagasid heade 

tavade näiteid (vt üritus).

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/115407
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/251859
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/253872
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/254567
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/48049
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/198270
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/114313
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/213347
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/200510
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/222091
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/245164
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/202127
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/103093
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/210805
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/212224
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/355
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Joonis 19 – Teemavaldkonna „Haridus, kultuur, noored ja sport“ mõttekaart, 1. osa 
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Joonis 20 – Teemavaldkonna „Haridus, kultuur, noored ja sport“ mõttekaart, 2. osa 

 



 

 
© Kantar Public 2022 107 

 

  

I LISA. Seni enim 

toetust leidnud ja 

kommenteeritud ideede 

loetelu 

teemavaldkondade 

kaupa 
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Enim kommenteeritud ja toetust leidnud ideed 

teemavaldkondade kaupa (19.4.2021–20.2.2022) 
 

Käesolevas lisas esitatakse iga teemavaldkonna kohta 20. veebruari 2022. aasta seisuga kõige rohkem toetushääli 

saanud ja kommenteeritud ideed, sealhulgas üksikisikute esitatud ettepanekud ning organisatsioonide edendatavad 

ideed. See hõlmab ka jaotises „Muud ideed“ all registreeritud ideid. Ülejäänud aruandes on selle jaotise ideed 

paigutatud ühte üheksast üldisest teemavaldkonnast või mitut valdkonda hõlmavate küsimuste puhul mitmesse 

üldisesse teemavaldkonda. Käesoleva lisa eesmärk on kajastada suurt huvi platvormi mõnede ideede vastu või 

pidada nende üle arutelusid. 

Juhime tähelepanu, et „toetushääle andmine“ on siinkohal sarnane sotsiaalmeedias kasutatavale „laikimisele“ / 

meeldivaks märkimisele. Toetamine näitab, et osaleja tunneb mingi idee vastu huvi ja üldiselt pooldab seda, kuid ei 

anna mingeid viiteid selle kohta, kui ideele ollakse vastu. Seetõttu ei ole toetushäälte arv iseenesest idee üldise 

toetuse näitaja, vaid üksnes üks paljudest aspektidest, mida platvormile tehtud postituste analüüsimisel arvesse on 

võetud. Kommentaarid võivad hõlmata mitmesugust tagasisidet, alates neutraalsest kuni nõustumiseni või täieliku 

mittenõustumiseni. Lisateavet platvormil esitatud postituste analüüsi kohta leiate II lisast. 
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Kliimamuutused ja keskkond Idee: õiglane üleminek (vt idee) 

Toetushääli: 472 

Kommentaare: 19 

Idee: tuumaenergia 
edendamine seal, kus 
taastuvenergiat ei saa kasutada 
(vt idee) 

Toetushääli: 118 

Kommentaare: 159 

Idee: kõigi fossiilkütuste 
toetuste lõpetamine (vt idee) 

Toetushääli: 321 

Kommentaare: 28 

Idee: looduse, keskkonna, 
elurikkuse ja inimeste parem 
kaitsmine tööstuslike 
tuuleparkide arendamisel 
Euroopas (vt idee) 

Toetushääli: 36 

Kommentaare: 96 

Idee: Euroopa raudteevõrgu 
kättesaadavamaks ja 
atraktiivsemaks muutmine 
erinevate ELi-siseste 
ühenduste asemel (vt idee) 

Toetushääli: 237 

Kommentaare: 35 

Idee: tuumaenergia asetamine 
rohepöörde keskmesse (vt idee) 

Toetushääli: 37 

Kommentaare: 76 

Idee: Euro Trainscanner (vt 
idee) 

Toetushääli: 202 

Kommentaare: 63 

 

Idee: keskkonnasaaste 
vähendamine rändepoliitika 
abil (vt idee) 

Toetushääli: 8 

Kommentaare: 74 

 

Idee: elussöödaga püügi 
keelustamine ELis (vt idee) 

Toetushääli: 175 

Kommentaare: 20 

 

Idee: Euro Trainscanner (vt 
idee) 

Toetushääli: 202 

Kommentaare: 63 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/64
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/671
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/985
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/232256
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Tervis Idee: teadusmahukad 
tehnoloogiad kaua tervena 
elamiseks: arendamine ja 
kättesaadavus (vt idee) 

Toetushääli: 596 

Kommentaare: 83 

 

Idee: suveajale ülemineku 
peatamine: astronoomiliselt 
õigele ajale üleminek 
võimalusega lubada 
lahtiolekuaegu nihutada tunni 
võrra varasemaks (vt idee) 

Toetajaid: 41 

Kommentaare: 131 

 

Idee: võrdne juurdepääs 
taskukohastele ja 
kvaliteetsetele avalikele 
teenustele, sealhulgas 
tervishoiule (vt idee) 

Toetushääli: 456 

Kommentaare: 17 

 

Idee: teadusmahukad 
tehnoloogiad kaua tervena 
elamiseks: arendamine ja 
kättesaadavus (vt idee) 

Toetushääli: 596 

Kommentaare: 83 

 

Idee: müalgilise 
entsefalomüeliidi (ME/CFS) 
alased teadusuuringud (vt idee) 

Toetushääli: 217 

Kommentaare: 5 

 

Idee: tõhusam abi tänu ühisele 
keelekasutusele: esperanto 
keel (vt idee) 

Toetushääli: 43 

Kommentaare: 36 

 

Idee: keskendumine 
vananemisvastasust ja 
pikaealisust käsitlevatele 
teadusuuringutele (vt idee) 

Toetushääli: 168 

Kommentaare: 32 

 

Idee: mitmekeelsus haiglas: 
meditsiinitöötajad, kes on 
õppinud rahvusvahelises 
keeles (esperanto) (vt idee) 

Toetushääli: 22 

Kommentaare: 35 

 

Idee: aluslepingu muutmine ELi 
volituste tugevdamiseks 
tervise valdkonnas (vt idee) 

Toetushääli: 117 

Kommentaare: 6 

 

Idee: keskendumine 

vananemisvastasust ja 

pikaealisust käsitlevatele 

teadusuuringutele (vt idee) 

Toetushääli: 168 

Kommentaare: 32 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/13834
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/826
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86791
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/137750
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Tugevam majandus, sotsiaalne 
õiglus ja töökohad 

Idee: ELi eelarve kasutamine 
eurooplaste hüvanguks: 
fiskaalliit (vt idee) 

Toetushääli: 580 

Kommentaare: 33 

 

Idee: tingimusteta 
põhisissetulek kogu ELis, mis 
tagab igale inimesele 
elatusvahendid ja võimaluse 
ühiskonnas osaleda (vt idee) 

Toetushääli: 317 

Kommentaare: 124 

 

Idee: ELi uus majandusmudel ja 
juhtimine (vt idee) 

Toetushääli: 547 

Kommentaare: 33 

 

Idee: Kui palju raha hoiaks 
esperanto keel Euroopa Liidus 
kokku? (vt idee) 

Toetushääli: 79 

Kommentaare: 85 

 

Idee: Euroopa sotsiaalõiguste 
sammas sotsiaalse 
turumajanduse jaoks (vt idee) 

Toetushääli: 550 

Kommentaare: 36 

 

Idee: tingimusteta 
põhisissetulek (vt idee) 

Toetushääli: 77 

Kommentaare: 83 

 

Idee: Euroopa uus ühiskondlik 
lepe õiglase taastumise jaoks 
(vt idee) 

Toetushääli: 523 

Kommentaare: 32 

 

Idee: aluslepingutes sisalduv 
sotsiaalne protokoll, et 
lõpetada palkade ja tingimuste 
dumping (vt idee) 

Toetushääli: 33 

Kommentaare: 66 

 

Idee: aluslepingutes sisalduv 
sotsiaalne protokoll, et 
lõpetada palkade ja tingimuste 
dumping (vt idee) 

Toetushääli: 329 

Kommentaare: 66 

 

Idee: võitluse alustamine 
maksuparadiiside vastu nii ELis 
kui ka väljaspool (vt idee) 

Toetushääli: 269 

Kommentaare: 52 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/32473
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/112
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

EL maailmas Idee: Euroopa Ametiühingute 
Keskliidu (ETUC) üleskutsed 
reformida ELi kaubandus- ja 
investeerimispoliitikat ning 
taaskäivitada ülemaailmne 
mitmepoolsus (vt idee) 

Toetushääli: 460 

Kommentaare: 17 

 

Idee: Euroopa armee loomine 
(vt idee) 

Toetushääli: 434 

Kommentaare: 203 

 

Idee: Euroopa armee loomine 
(vt idee) 

Toetushääli: 434 

Kommentaare: 203 

 

Idee: internetiportaal „Euroopa 
Liidu uudised“ peaks andma 
teavet lisaks ka abikeeles – 
esperanto keeles (vt idee) 

Toetushääli: 40 

Kommentaare: 63 

 

Idee: ühiselt tegutsemine: EL 
kui ülemaailmne osaleja (vt 
idee) 

Toetushääli: 299 

Kommentaare: 24 

 

Idee: Euroopa ühendamine: ELi 
laienemise jätkamine (vt idee) 

Toetushääli: 230 

Kommentaare: 61 

 

Idee: ELi tasandi välispoliitika, 
mis põhineb absoluutsel 
häälteenamusel, mitte 
ühehäälsusel (vt idee) 

Toetushääli: 257 

Kommentaare: 51 

 

Idee: ELi tasandi välispoliitika, 
mis põhineb absoluutsel 
häälteenamusel, mitte 
ühehäälsusel (vt idee) 

Toetushääli: 257 

Kommentaare: 51 

 

Euroopa ühendamine: ELi 
laienemise jätkamine (vt idee) 

Toetushääli: 230 

Kommentaare: 61 

 

Idee: liikmesriikide 
relvajõudude integreerimine 
Euroopa tasandil (vt idee) 

Toetushääli: 21 

Kommentaare: 33 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/137133
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Väärtused ja õigused, õigusriik, 
julgeolek ja turvalisus 

Idee: 10 miljonit häält, et muuta 
katalaani keel ELi ametlikuks 
keeleks (vt idee) 

Toetushääli: 823 

Kommentaare: 95 

 

Idee: haavatava inimelu 
kaitsmine: Euroopa väärtus (vt 
idee) 

Toetushääli: 242 

Kommentaare: 190 

 

Idee: topeltstandardite 
puudumine demokraatia ja 
õigusriigi kaitsmisel (vt idee) 

Toetushääli: 573 

Kommentaare: 39 

 

Idee: ühise Euroopa armee 
loomine (vt idee) 

Toetushääli: 68 

Kommentaare: 183 

 

Idee: inimõigusi käsitlevate 
õigusaktide jõustamise 
tugevdamine (vt idee) 

Toetushääli: 476 

Kommentaare: 14 

 

Idee: Downi sündroom: me 
soovime rohkem... (vt idee) 

Toetushääli: 82 

Kommentaare: 142 

 

Idee: sooline võrdõiguslikkus 
(vt idee) 

Toetushääli: 465 

Kommentaare: 21 

 

Idee: meie põhiväärtuste 
kaitsmine: demokraatia, 
õigusriigi ja põhiõiguste 
mehhanism (vt idee) 

Toetushääli: 256 

Kommentaare: 116 

 

Idee: meie põhiväärtuste 
kaitsmine: demokraatia, 
õigusriigi ja põhiõiguste 
mehhanism (vt idee) 

Toetushääli: 256 

Kommentaare: 116 

 

Idee: esperanto keele 
tunnustamine ELi kodanike 
kultuurikeelena (vt idee) 

Toetushääli: 220 

Kommentaare: 90 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/254369
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/152329
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/250174
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/299
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/134773
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/145037
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Digiüleminek Idee: õiglane digiüleminek (vt 
idee) 

Toetushääli: 489 

Kommentaare: 43 

 

Idee: EU-CAP = Euroopa 
kodanike teadlikkuse platvorm 
(vt idee) 

Toetushääli: 0 

Kommentaare: 81 

 

Idee: avaliku sektori toetus 
avatud lähtekoodiga tarkvarale 
ja riistvarale (vt idee) 

Toetushääli: 152 

Kommentaare: 9 

 

Idee: krüptorahade 
keelustamine (vt idee) 

Toetushääli: 14 

Kommentaare: 52 

 

Idee: kiipide tootmine Euroopas 
(vt idee) 

Toetushääli: 120 

Kommentaare: 34 

 

Idee: selliste raadio- ja 
televisiooniprogrammide 
edendamine, mis jagavad 
teavet esperanto keeles kui 
abikeeles digitaalse 
jaotuskanali (DAB+ või DVB-T2) 
kaudu (vt idee) 

Toetushääli: 26 

Kommentaare: 47 

 

Idee: Kickstarter peaks olema 
võrdselt kättesaadav kõigile ELi 
kodanikele (vt idee) 

Toetushääli: 100 

Kommentaare: 11 

 

Idee: põhisissetulek avatud 
lähtekoodiga tarkvara 
haldajatele (vt idee) 

Toetushääli: 58 

Kommentaare: 43 

 

Idee: eetilise intellektitehnika 
suunas: edendada arutelu ja 
vältida ebavõrdsust (vt idee) 

Toetushääli: 96 

Kommentaare: 5 

 

Idee: õiglane digiüleminek (vt 
idee) 

Toetushääli: 489 

Kommentaare: 43 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/61
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/821
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/150021
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/245554
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Euroopa demokraatia Idee: üheskoos oleme 
tugevamad: demokraatlik 
Euroopa Föderatsioon (vt idee) 

Toetushääli: 935 

Kommentaare: 183 

 

Idee: vajame ühist Euroopa 
keelt (vt idee) 

Toetushääli: 120 

Kommentaare: 186 

 

Idee: enesemääramisõiguse 
selguse mehhanism (vt idee) 

Toetushääli: 905 

Kommentaare: 153 

 

Idee: üheskoos oleme 
tugevamad: demokraatlik 
Euroopa Föderatsioon (vt idee) 

Toetushääli: 932 

Kommentaare: 183 

 

Idee: tühistada vetostamine 
nõukogus! (petitsioon 
konverentsi esindajatele) (vt 
idee)  

Toetushääli: 757 

Kommentaare: 87 

 

Idee: enesemääramisõiguse 
selguse mehhanism (vt idee) 

Toetushääli: 905 

Kommentaare: 153 

 

Idee: Euroopa kodanikupõhise 
demokraatia reformimise kava 
(vt idee) 

Toetushääli: 611 

Kommentaare: 61 

 

Idee: Euroopa Liidu presidendi 
otsevalimine (vt idee) 

Toetushääli: 221 

Kommentaare: 114 

 

Idee: ilma ELi autonoomse 
eelarvepädevuseta ei saa olla 
tõelist Euroopa demokraatiat (vt 
idee) 

Toetushääli: 585 

Kommentaare: 38 

 

Idee: parem keeleoskus – 
parem demokraatia. Inglise keel 
ja esperanto keel! (vt idee) 

Toetushääli: 180 

Kommentaare: 110 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/218165
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/248887
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/8515
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Ränne Idee: ühine rände- ja 
varjupaigapoliitika, mis põhineb 
õiguste austamisel ja võrdsel 
kohtlemisel (vt idee) 

Toetushääli: 482 

Kommentaare: 56 

 

Idee: sisserände peatamine 
riikidest, mis ei kuulu 
Euroopasse või Esimesse 
Maailma (vt idee) 

Toetushääli: 132 

Kommentaare: 136 

 

Idee: sisserände peatamine 
riikidest, mis ei kuulu 
Euroopasse või Esimesse 
Maailma (vt idee) 

Toetushääli: 133 

Kommentaare: 136 

 

Idee: ebaseaduslike 
varjupaigataotlejate/rändajate 
väljasaatmine (vt idee) 

Toetushääli: 44 

Kommentaare: 91 

 

Idee: piirideta inimkond: ühtne 
rändepoliitika (vt idee) 

Toetushääli: 89 

Kommentaare: 11 

 

Idee: ränne ja integratsioon (vt 
idee) 

Toetushääli: 77 

Kommentaare: 71 

 

Idee: EList väljasaatmine (vt 
idee) 

Toetushääli: 88 

Kommentaare: 38 

 

Idee: riigikeele õpetamine 
esperanto keele kaudu: 
selliselt käituvate 
organisatsioonide toetamine 
(vt idee) 

Toetushääli: 22 

Kommentaare: 57 

 

Idee: ränne ja integratsioon (vt 
idee) 

Toetushääli: 77 

Kommentaare: 71 

 

Idee: ühine rände- ja 
varjupaigapoliitika, mis 
põhineb õiguste austamisel ja 
võrdsel kohtlemisel (vt idee) 

Toetushääli: 482 

Kommentaare: 56 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/119
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/224
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/74
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/238064
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/110
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13841
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Haridus, kultuur, noored ja 
sport 

Idee: EL vajab paremat 
keeleõpet (vt idee) 

Toetushääli: 718 

Kommentaare: 151 

 

Idee: EL vajab paremat 
keeleõpet (vt idee) 

Toetushääli: 718 

Kommentaare: 151 

 

Idee: noored. EL ei või 
rahastada ebakindlust (vt idee) 

Toetushääli: 475 

Kommentaare: 20 

 

Idee: õnnelikumad 
keeleõppijad – edukamad 
keeleõpetajad (vt idee) 

Toetushääli: 139 

Kommentaare: 88 

 

Idee: elukestva õppe ja õiguse 
koolitusele muutmine 
Euroopas kõigi jaoks 
reaalsuseks (vt idee) 

Toetushääli: 464 

Kommentaare: 21 

 

Idee: keelte õpetamine 
Euroopas (vt idee) 

Toetushääli: 184 

Kommentaare: 83 

 

Idee: esperanto keele tund 
Euroopa Liidu koolilastele (vt 
idee) 

Toetushääli: 238 

Kommentaare: 62 

 

Idee: esperanto keele tund 
Euroopa Liidu koolilastele (vt 
idee) 

Toetushääli: 238 

Kommentaare: 62 

Idee: loodud Euroopa avalik-
õiguslikus ringhäälingus (vt 
idee) 

Toetushääli: 195 

Kommentaare: 54 

 

Idee: esperanto – 
rahvusvaheline abikeel (vt idee) 

Toetushääli: 111 

Kommentaare: 60 

 

 

  

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Muud ideed Idee: Euroopa suveräänsuse 
nimel. Vajalikud reformid. (vt 
idee) 

Toetushääli: 505 

Kommentaare: 26 

Idee: esperanto – ühine 
neutraalne keel, mida peaks 
olema lihtne õppida ja mis 
oleks vahend ühtsema Euroopa 
Liidu saavutamiseks (vt idee) 

Toetushääli: 261 

Kommentaare: 233 

Idee: esperanto keele ametlik 
tunnustamine ühe ELi kodanike 
keelena (vt idee) 

Toetushääli: 325 

Kommentaare: 138 

Idee: esperanto keele ametlik 
tunnustamine ühe ELi kodanike 
keelena (vt idee) 

Toetushääli: 325 

Kommentaare: 138 

Idee: esperanto – ühine 
neutraalne keel, mida peaks 
olema lihtne õppida ja mis 
oleks vahend ühtsema Euroopa 
Liidu saavutamiseks (vt idee) 

Toetushääli: 261 

Kommentaare: 233 

Idee: Euroopa lipu tervitamine 
(vt idee) 

Toetushääli: 0 

Kommentaare: 120 

 

Idee: loomkatsetevabale 
teadusele ülemineku 
tegevuskava (vt idee) 

Toetushääli: 226 

Kommentaare: 22 

 

Idee: Euroopa Liit kui 
föderaalriik (vt idee) 

Toetushääli: 125 

Kommentaare: 79 

 

Idee: lõpetada loomade 
kannatused eksootiliste 
loomadega kauplemisel, 
kasutades selleks positiivset 
loendit (vt idee) 

Toetushääli: 221 

Kommentaare: 7 

 

Idee: Euroopa keele 
vastuvõtmine (vt idee) 

Toetushääli: 75 

Kommentaare: 73 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/8459
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/5399
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/48412
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219914
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/41
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/219880
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/730
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Käesolevas aruandes kasutatud analüüsi parameetrid 

on pärit platvormilt, kus andmeid pidevalt 

ajakohastatakse, seda isegi teadusrühma 

andmeanalüüsi ajal. 

Kvantitatiivse analüüsi põhiparameetrid on 

järgmised. 

 Arvandmed ideede kohta, mille on üles 

laadinud postitajad, kas siis üksikisikutena või 

mõne organisatsiooni esindajatena. 

Arvandmed koosnevad ideede arvust – 

koguarv ja arv eri teemade raames. 

 Arvandmed idee toetushäälte kohta: 

toetushääle andmine on siin sarnane 

sotsiaalmeedias kasutatavale „laikimisele“ / 

meeldivaks märkimisele. Toetamine näitab, et 

osaleja tunneb mingi idee vastu huvi ja üldiselt 

pooldab seda, kuid ei anna mingeid viiteid 

selle kohta, kui ideele ollakse vastu. Seetõttu 

ei ole toetushäälte arv iseenesest idee üldise 

toetuse näitaja, vaid üksnes üks paljudest 

aspektidest, mida platvormile tehtud 

postituste analüüsimisel arvesse on võetud. 

Arvandmed koosnevad toetushäälte arvust – 

kokku, eri teemade raames ja konkreetse 

ideega seonduvalt (kasutatakse ka ideede 

järjestamiseks toetushäälte arvu alusel). 

 Arvandmed osalejate kommentaaride kohta: 

analüüs hõlmab ka osalejate kommentaaride 

II LISA. Metoodika 
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arvu üksteise ideede kohta, kuna see näitab 

aktiivse reageerimise taset teatava idee 

puhul. Sisuliselt võivad kommentaarid 

hõlmata mitmesugust tagasisidet, alates 

neutraalsest kuni nõustumiseni või täieliku 

mittenõustumiseni. See kajastub kvalitatiivses 

analüüsis (vt allpool). Arvandmed koosnevad 

kommentaaride arvust – kokku, eri teemade 

raames ja konkreetse ideega seonduvalt 

(kasutatakse ka ideede järjestamiseks 

kommentaaride arvu alusel). 

 Arvandmed ürituste kohta: postitajad saavad 

luua platvormil üritusi ja laadida üles ürituste 

aruandeid. Arvandmed kajastavad ürituste 

arvu – kokku ja eri teemade raames. 

 Sotsiaaldemograafilised andmed 

(anonüümitud): Enne platvormil osalemist 

palutakse postitajatel esitada teavet oma 

elukohariigi, hariduse, vanuse, soo ja 

tööstaatuse kohta. Neid andmeid töödeldakse 

anonüümselt. Kuna seda teavet jagatakse 

vabatahtlikult (seda jagab ligikaudu 73% 

osalejatest), on teave, mida saab esitada 

osalejate profiilide kohta, piiratud. Kõige 

harvem esitavad vastajad teavet oma 

kutseala, hariduse ja elukohariigi kohta. 

Organisatsioonide puhul saab anda andmeid 

ainult asukohariigi kohta. 

Platvormi sisust ülevaate andmiseks keskendutakse 

aruandes peamiselt ideedel, kommentaaridel ja 

ürituste aruannetel põhinevale kvalitatiivsele 

analüüsile. Teemad ja alateemad on määratletud 

eelnevalt kindlaks määratud teemavaldkondade 

raames. 

Iga teemavaldkonna kohta on uurimismeeskond 

teinud käsitsi tekstianalüüsi ning väljapakutud ideed ja 

lõpetatud üritused koos ürituste aruannetega 

rühmitanud. Selle töö toetamiseks on platvormi 

kättesaadav sisu töödeldud automatiseeritud 

tekstianalüüsi süsteemi abil, mida on kasutatud, et 

aidata analüütikutel mõista suurt hulka postitatud 

teksti. See võimaldab klasterdada eri keeltes tehtud 

postitusi ning otsida sarnast sisu kogu platvormil ja 

kõigis keeltes. Analüütikud kasutavad tekstianalüüsi 

süsteemi, et hõlbustada mitmekeelset sisuanalüüsi ja 

teha mugavamalt kindlaks sarnase idee korduvad 

mainimised eri postituste lõikes. See aitab hinnata 

kindlakstehtud teema või alateema esinemise 

sagedust. Tekstianalüüsi süsteem hindab ainult 

platvormi kaudu esitatud sisu. See hõlmab 

pesudonüümitud vastuseid sotsiaaldemograafilisele 

küsimustikule, mida kasutatakse 

sotsiaaldemograafiliste andmete kompileerimiseks, 

ning muud platvormil esitatud sisu (ideed, 

kommentaarid ja toetushääled) (sealhulgas seotud 

metaandmed, näiteks sisestamise aeg). Seejärel 

luges uurimisrühm läbi kindlaksmääratud rühma 

kuuluvad ideed, samuti ürituste kirjeldused ja ürituste 

aruanded, et teha kokkuvõte ühistest teemadest ja 

võimalikest alateemadest, märkides ära ka 

kommentaarides esinevad erinevused ja võimalikud 

lahkarvamused. Samuti viidatakse asjaomast teemat 

või alateemat käsitlevatele palju või sageli toetushääli 

saanud ideedele. Kindlaksmääratud teemad ja 

alateemad on esitatud esinemissageduse järjekorras 

vastavalt tekstianalüüsi süsteemi abil tehtud 

analüüsile. 

Kõnealuse kvalitatiivse lähenemisviisi lõppeesmärk ei 

ole mitte ainult platvormil enim tähelepanu pälvivate 

teemavaldkondade või ideede registreerimine, vaid ka 

ühte teemavaldkonda kuuluvate ideede ulatuse ja 

mitmekesisuse dokumenteerimine. Kui mitu platvormil 

esitatud ideed väljendavad tegelikult sama ideed või 

alateemat, on selle kvalitatiivsed näitajad esitatud 

kokkuvõttes, viidates „korduvale“ või „silmapaistvale“ 

ideele või alateemale. 

Kokkuvõtted sisaldavad ka linke näitlikele ideedele või 

üritustele, milles kirjeldatakse konkreetset ettepanekut 

või antakse hea ülevaade konkreetse teema või 

alateema üldisest käsitlusest. 

Üritusi analüüsides keskendub uurimisrühm ürituse 

aruandes sisalduvatele lõpetatud üritustele. Erilist 

tähelepanu pööratakse kaasavamatele ja 

arutlevamatele konsultatiivsetele üritustele, et hõlmata 

nende kodanike hääli ja arvamusi, kes muidu ei pruugi 

digiplatvormile teed leida. 

Teemavaldkonna jagunemine teemadeks ja 

alateemadeks või ideedeks on visuaalselt esitatud 

vastaval mõttekaardil. 
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