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1. Kolmanda aruteluvooru kokkuvõte 

10.–12. detsembril tulid 162 kogu Euroopa Liidust juhuslikkuse alusel valitud eri vanuse ja taustaga 

Euroopa kodanikku kokku ja kohtusid kolmandat korda, et arutada teemasid „Euroopa demokraatia / 

väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“, jätkates esimese ja teise aruteluvooru jooksul 

aset leidnud vestlusi. Selles viimases aruteluvoorus kohtusid teise paneelarutelu osalejad Firenzes, 

Euroopa Ülikool-Instituudis, võimalusega osaleda videosilla vahendusel. Kasutades töö aluseks teises 

aruteluvoorus arendatud suuniseid, koostasid ning toetasid kodanikud 39 lõppsoovitust, mis 

konverentsi üldistungil ette kantakse ning mille üle arutletakse. 162 osalejast osalesid ja panustasid 

26 inimest videosilla vahendusel. 

Arutelud ja rühmatööd toimusid kolmes formaadis: 

⚫ Alarühmades. Kõik 15 alarühma koosnesid umbes 10–13 kodanikust. Igas alarühmas räägiti 

nelja kuni viit keelt, et iga kodanik saaks rääkida oma emakeeles või enda jaoks kõige 

 
1Märkus: käesoleva aruande sisu eest vastutavad vaid koostajad ning see ei kajasta ELi institutsioonide seisukohti. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/299/?locale=et
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights
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mugavamas keeles. Igas alarühmas oli töörühmast pärit või väliste teenuseosutajate 

spetsiaalne professionaalne arutelujuht. Arutelujuhtide töö toetamiseks andis Euroopa 

Ülikool-Instituut igale alarühmale ühe märkmepidaja. 

⚫ Üldistungitel koos kõikide osalejatega. Kaks peamist töörühmast pärit moderaatorit 

vastutasid üldistungite juhtimise eest, mis tõlgiti 24 ELi ametlikku keelde. 

Alustuseks uurisid kodanikud ekspertide ja faktikontrollijate toetusel, arutelude kaudu ning oma 

teadmistele ja kogemustele toetudes nn avatud foorumis kõiki teise aruteluvooru paneelarutelus 

valminud suuniseid2. Lisaks pakutud oskusteabele toetasid kodanikke alarühmade arutelujuhid. Igale 

kodanikule anti 50 kleebist (kümme rohelist esimese töösuuna jaoks, kümme punast teise töösuuna 

jaoks, kümme sinist kolmanda töösuuna jaoks, kümme kollast neljanda töösuuna jaoks, kümme lillat 

viienda töösuuna jaoks) ning seejärel suundusid nad iga töösuuna kohta kuni kümmet suunist 

eelisjärjekorda seadma. Oma alarühma poolt loodud suuniste eelisjärjekorda seadmiseks anti igale 

kodanikule viis musta kleebist. Kui eelisjärjekorda seadmine sai paneelarutelu tasandil valmis, 

paigutati kodanikud samadesse alarühmadesse, kus nad olid teises aruteluvoorus töötanud. Seejärel 

vaadati, millised nende rühma suunised olid ülejäänud paneelarutelul osalenute poolt eelisjärjekorda 

seatud ja millised oma alarühma liikmete poolt.  

Igat rühma juhendati soovituste väljatöötamisega seoses andma üks kuni kolm ja maksimaalselt viis 

soovitust. Alarühma tasandil suuniste eelisjärjekorda seadmiseks kasutasid kodanikud 

pingereasüsteemi, mida järgides hakati töötama selle alamsuuna suunise kallal, mis sai paneelarutelul 

kõige rohkem toetust. Järgmisena töötati suunise kallal, mis sai alamrühmasiseselt kõige rohkem 

toetust jne. 

Seejärel keskendusid alarühmad suuniste soovitusteks muutmisele. Selleks kasutasid kodanikud 

järgmist soovituse malli:  

 Kirjeldus Tähemärkide limiit 
inglise keeles 

Lõppsoovitus Soovitame, et ... 1000 

Lõplik põhjendus Soovitame seda, sest  300 

Asjaolud/küsimused, millele rühm pidi keskenduma (tugev soovitus, aga mitte kohustus) soovituste 
põhjendusi formuleerides olid:  
 

1. Miks on see soovitus oluline ning asjakohane seoses paneelarutelu teemadega? 
2. Miks on oluline võtta ELi tasandil meetmeid? 
3. Millised on selle soovituse soovimatud mõjud/kompromissid ja miks tuleks nendele 

vaatamata seda ikkagi järgida? 
 

Alarühmade töö käigus peeti neli 30-minutilist alarühmasisest tagasisidearutelu, mille eesmärk oli 

aidata osalejatel mõista teistes alarühmades tehtud tööd ning täiendada nende soovitusi. Iga 

tagasisidearutelu jaoks liikus üks osaleja igast alarühmast teise tuppa. See osaleja esitas oma alarühma 

 
2 Esimese paneelarutelu teise aruteluvooru aruanne on saadaval: Teine paneelarutelu – teine aruteluvoor – 

aruanne 

 

https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2lKIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2e0e32d2a01c874a28e073479781d86edffdc6e5/Panel%202%20session%202%20Report_FINAL.pdf
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poolt ettevalmistatud soovituse projekti ja tegi märkmeid kaaslaste kommentaaride kohta. 

Märkmepidaja lisas tagasiside veebitabelisse, mida jagati soovituse projekti koostanud alarühma 

liikmete vahel, et nad saaksid sellega enda esindaja suulisele aruandele lisaks tutvuda. 

Seejärel toimus pühapäeval, 12. detsembril paneelarutelu raames kõikide alarühmade soovituste 

poolt hääletamine. Päev enne hääletust said kõik osalejad emakeelse dokumendi kõikide soovituste 

projektidega (tõlgitud automaatselt inglise keelest). Hääletamine toimus veebiankeedi kaudu. 

Paneelarutelu viie töösuuna alusel jagati hääletusprotsess viieks etapiks. Soovitused kanti ette 

töösuuna kaupa. Iga etapi jaoks anti 30 minutit. Alustuseks esitles üks kodanik igast alarühmast enda 

alarühma tehtud tööd. Peamised arutelujuhid lugesid inglise keeles ette töösuuna kohta kõik 

soovitused, et kodanikud saaksid tõlget samaaegselt kuulata. Kõik osalejad hääletasid ükshaaval 

soovituste poolt või vastu. Kõik tõlgid said kirjalikud ingliskeelsed soovituste projektid varem kätte, et 

tagada hääletuse ajaks võimalikult kvaliteetne tõlge. 

Lõpphääletuse tulemuste alusel klassifitseeriti soovitused järgnevalt:  

– Soovitused, mis said vähemalt 70% kõikidest häältest, võeti paneelarutelu poolt vastu.  
– Alla 70% häältest saanud soovitusi ei võetud paneelarutlusel vastu ning need lisati käesoleva 

aruande III lisasse. 

Paneelarutelu üldistungite videosalvestisi näeb siin: 

⚫ Paneelarutelu üldistung 10. detsembril 

⚫ Paneelarutelu üldistung 12. detsembril 

 

2. Kolmanda aruteluvooru kontekst Euroopa kodanike paneelarutelude protsessis 

Euroopa kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku konverentsi väga oluline osa. Korraldatakse 

neli Euroopa kodanike paneelarutelu, et võimaldada kodanikel ühiselt mõelda selle üle, millist 

tulevikku nad Euroopa Liidule soovivad. 

⚫ Neli paneelarutelu hõlmab umbes 200 Euroopa kodanikku, kes on valitud juhuslikkuse alusel 

27 liikmesriigist. 

⚫ Kajastatud on ELi mitmekesisus: geograafiline päritolu (kodakondsus ning linna-

/maapiirkond), sugu, vanus, sotsiaal-majanduslik taust ja haridustase. 

⚫ Igas paneelarutelus osaleb vähemalt üks nais- ja üks meessoost kodanik igast liikmesriigist; 

⚫ kolmandiku igas paneelarutelus osalejatest moodustavad noored (16–25aastased). Loodud on 

spetsiaalne seos selle noorterühma ja Euroopa noorteürituse vahel. 

Iga paneel tuleb kokku kolm korda ajavahemikus 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta veebruarini. 

Esimene aruteluvoor toimus Strasbourgis Euroopa Parlamendis. Teine aruteluvoor peeti interneti 

vahendusel, kasutades veebipõhist vahendit Interactio, mis võimaldab pidada koosolekuid mitmes 

keeles ja teha sünkroontõlget 24 keelde. Kolmas aruteluvoor toimub neljas liikmesriigis: esimene 

paneelarutelu Dublinis, Rahvusvaheliste ja Euroopa Asjade Instituudis ja Dublini lossis, teine 

paneelarutelu Firenzes, Euroopa Ülikool-Instituudis, kolmas paneelarutelu Natolinis, Euroopa 

Kolledžis ning neljas paneelarutelu Maastrichtis, Euroopa Avaliku Halduse Instituudis, Maastrichti 

Majandusülikoolis ning Maastrichti messi- ja konverentsikeskuses. 

https://webcast.ec.europa.eu/cofe-12-10
https://webcast.ec.europa.eu/cofe
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Kui esimene aruteluvoor oli sissejuhatav ja keskendus nägemuse loomisele, plaanide koostamisele ja 

kodanike jaoks olulisel kohal olevate teemade eelisjärjekorda seadmisele ning teine aruteluvoor 

seisnes nendesse teemadesse süvenemises ja suuniste loomises, siis kolmas aruteluvoor pühendati 

sellele, et luua konverentsi täiskogule sisend, formuleerides soovituste kogumi, mille suhtes liidu 

institutsioonid saaksid võtta järelmeetmeid. 

 

3. Aruteluvooru peamine tulemus: paneelarutelul vastu võetud soovitused (edastamiseks 

täiskogule) 

 
Esimene töösuund: Õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine  
 
Alamsuund 1.1. Mittediskrimineerimine / Alamsuund 1.2. Sooline võrdõiguslikkus  
 
1. „Soovitame, et EL kehtestaks tööturul diskrimineerimisvastased kriteeriumid (kvoodid noortele, 
eakatele, naistele, vähemustele). Kui ettevõtted vastavad kriteeriumitele, saavad nad toetusi või 
maksusoodustusi.“ 
Soovitame suurendada töötajate teadlikkust järgmistes valdkondades: 

• riigiülesed ja riiklikud institutsioonid (nt ametiühingud); 

• mehhanismid, mis tagavad, et ettevõtted järgivad töökohas kehtivaid 
diskrimineerimiskeelu norme; 

• tööturul diskrimineerimise all kannatavate sotsiaalsete rühmade (noored, eakad, naised, 
vähemused) kvalifikatsiooniprogrammid.  

 
Soovitame vastu võtta kaheetapilise ELi õigusakti. Esiteks, et pakkuda ettevõtetele toetusi töötajate 
palkamiseks diskrimineerimisohus rühmadest. Teiseks peaks õigusaktiga kohustama tööandjaid 
hoidma selliseid rühmi teatava minimaalse aja tööl. 
 
Seda seetõttu, et EL vastutab tasakaalu säilitamise eest vaba turu huvide ja haavatavate rühmade 
kaitse vahel. Seda tasakaalu tuleks õiguslikult kaitsta. Mitmekesised rühmad on tööandjate jaoks 
soovitavad, sest nad pakuvad mitmekesiseid kvalifikatsioone. Ettevõtetele antavad toetused toimivad 
lisastiimulina. 
 
2. „Soovitame ELil luua stiimuliprogramm, mis hõlbustab suurtes ja väikestes ettevõtetes 
taskukohaste lasteaedade ja mänguväljakute loomist. Ühised lasteaiad ja mänguväljakud on ühtlasi 
hea viis, kuidas ka väiksemad ettevõtted võiksid toetust saada.  
Soovitame ELil sundida ettevõtteid looma lasteaedu, mis oma suuruselt oleksid proportsionaalsed 
töötajate arvuga.“  
 
Soovitame seda, sest töö- ja pereelu tasakaal parandab töötulemusi, vähendab töötust ning loob 
lapsevanemate, eriti naiste jaoks tingimused, mis võimaldavad neil oma karjääri jätkata. Sotsiaalset 
vaatenurka rõhutades tagab lahendusettepanek laste turvalisuse ja vähendab lapsevanemate 
muretsemist. 
 
Alamsuund 1.3. Inimõiguste ning looduse ja loomade õiguste kaitsmine  
 
3. „Soovitame kaitsta põllumajanduses loomade heaolu ja kestlikkust, muutes direktiivi 98/58/EÜ, 
mis käsitleb põllumajandusloomade kaitset. Tuleb määrata kindlaks üksikasjalikumad 
miinimumkriteeriumid. Need peaksid olema konkreetsed, mõõdetavad ja ajaliselt piiratud. 
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Miinimumkriteeriumid tuleks kehtestada viisil, mis toob kaasa loomade heaolu kõrgemad 
standardid ning võimaldab samal ajal minna üle kliima- ja keskkonnaalasele kestlikkusele ning 
ökoloogilisele põllumajandusele.“ 
 
Meie kodanikena usume, et ELis peaksid olema tugevamad ühtlustatud loomakasvatuse 
miinimumnõuded. Me teame, et üleminek võib tekitada probleeme mõnes toetustest sõltuvas 
põllumajandussektoris ning nende jaoks, kes lähevad parajasti üle ökoloogilisele ja kestlikule 
põllumajandusele. Siiski on meie arvates väga oluline tagada, et see üleminek toimuks. 
 
4. „Soovitame Euroopas ja kogu maailmas edendada keskkonna- ja kliimasõbralikumat 
põllumajandust, maksustades kõik kahjulikud heited, pestitsiidid, liigse veekasutamise jne, 
vastavalt nende keskkonnakoormusele. Kõikidele ELi imporditavatele põllumajandustoodetele 
kehtestatavad tollimaksud peavad kõrvaldama konkurentsieelised selliste kolmandate riikide 
puhul, mille standardid ei ole sama kõrged kui ELis. Loomasõbraliku põllumajanduse edendamiseks 
soovitame maksustada loomade pikamaatranspordist tekkivad heited.“ 
 
Me usume, et sellise süsteemi kehtestamisega on võimalik toetada üleminekut kliima- ja 
keskkonnasõbralikule põllumajandusele. 
 
5. „Kuna praegu levib palju valeuudiseid, soovitame edendada iseseisvamat, objektiivsemat ja 
tasakaalustatumat meediakajastust järgmiste meetmete abil: 1. ELi tasandil meedia sõltumatuse 
miinimumnõuete direktiivi väljatöötamine; 2. ELi tasandil iga kodaniku meediapädevuse 
arendamise edendamine.“ 
 
EL peab koostama direktiivi, mis kindlustaks meedia sõltumatuse ja sõnavabaduse. 
 
6. „Soovitame lõpetada põllumajanduses masstootmise toetamise, kui see ei panusta üleminekusse 
kliimasõbralikule, kestlikule ja ökoloogilisele põllumajandusele. Selle asemel soovitame suunata 
toetused ümber kestliku ülemineku toetamisse.“ 
 
Selle asemel, et toetada masstootmisega tegelevat põllumajandussektorit, tuleks toetused ümber 
suunata põllumajandusettevõtetesse, mis töötavad selle nimel, et minna üle uute loomade heaolu 
miinimumnõuete täitmisele. 
 
Alamsuund 1.4. Õigus eraelu puutumatusele  
 
7. „Soovitame isikuandmeid töötlevatele üksustele väljastada litsentsid ELi tasandil. Nendele 
üksustele tuleb samuti teha sõltumatuid iga-aastaseid andmekaitse välisauditeid. Neid üksusi tuleb 
andmekaitsenõuete rikkumise eest karistada proportsionaalselt nende aastakäibega rangemalt kui 
kehtiva määruse alusel. Kahe järjestikuse rikkumise järel tuleks võtta ära nende litsents, raske 
rikkumise korral tuleks seda teha kohe.“ 
  
Me soovitame seda kõike, sest praegused õigusaktid (isikuandmete kaitse üldmäärus) ei ole piisavad 
ning üksusi tuleks paremini jälgida ja karistada, et nad ei rikuks andmekaitsenorme ega õigust eraelu 
puutumatusele. 
 
8. „Soovitame tugevdada ELi pädevust järgmistes valdkondades: 1) andmekaitsealane haridus, 2) 
andmekaitsealase teadlikkuse suurendamine ja 3) alaealiste isikuandmete kaitse. Soovitame 
isikuandmete kaitse üldmääruses sätestada selgemad ja rangemad reeglid alaealiste isikuandmete 
töötlemise kohta, sealhulgas nõusolekureeglite, vanuse kontrollimise ja eestkostjate kontrolli 
vallas. Samuti soovitame isikuandmete kaitse üldmäärusesse lisada alaealiste delikaatsete 
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andmete erikategooria (nt karistusregister, terviseteave, alastus), et alaealised oleksid igasuguse 
kuritarvitamise ja diskrimineerimise eest kaitstud.“  
 
See soovitus on vajalik, sest alaealised on andmekaitsealaste ja eraelu puutumatuse rikkumiste suhtes 
eriti haavatavad ning praegu ei ole avalikkuse andmekaitsealane teadlikkus piisav, eriti alaealiste, 
õpetajate ja eestkostjate puhul. Nad peavad õppima, kuidas kasutada andmetega seotud teenuseid 
nii internetis kui ka mujal ja kuidas kaitsta laste õigust eraelu puutumatusele. Veelgi enam, eestkostjad 
võivad tihti anda loa lapse andmete töötlemiseks, olemata piisavalt teadlikud või informeeritud, ja 
lapsed võivad vanemate nõusolekut võltsida. Samuti on see soovitus vajalik, sest hoolimata probleemi 
tähtsusest puudub üleliiduline andmekaitsealase teadlikkuse suurendamise kampaania, mis oleks 
suunatud just alaealistele, eestkostjatele ja õpetajatele.  
 
9. „Soovitame võtta kasutusele standardiseeritud andmekaitse põhimõtted ning lihtsasti 
arusaadavad, täpsed ja kasutajasõbralikud nõusolekuvormid, mis näitavad selgelt, milline 
andmetöötlus on rangelt vajalik ja milline on vabatahtlik. Soovitame, et nõusoleku tagasivõtmine 
oleks lihtne, kiire ja püsiv. Soovitame keelata üksustel oma teenuste piiramine rohkem kui vajalik 
juhul, kui vabatahtlikuks andmete töötlemiseks puudub nõusolek.“  
 
Soovitame seda, sest praegused ELi normid ei ole piisavalt täpsed, nõusoleku tagasivõtmine on liiga 
pikk, keeruline ja ajutine ning üksustel puudub huvi teenuse osutamiseks kodanikele, kes nõutavad 
oma andmekaitseõigused tagasi. 
 

Teine töösuund: Demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kaitsmine  

 
Alamsuund 2.1. Õigusriigi põhimõtte kaitsmine  
 
10. „Soovitame muuta üldise tingimuslikkuse määrust (2020/2092, mis võeti vastu 16. detsembril 
2020) nii, et seda kohaldataks kõigi õigusriigi põhimõtte rikkumiste suhtes, mitte ainult ELi eelarvet 
mõjutavate rikkumiste suhtes.“ 
  
Üldise tingimuslikkuse määrus võimaldab peatada ELi rahaliste vahendite andmise õigusriigi 
põhimõtet rikkuvatele liikmesriikidele. Praeguse sõnastuse kohaselt kohaldatakse seda aga vaid 
rikkumiste puhul, mis mõjutavad või võivad mõjutada ELi eelarvet. Lisaks on praegune üldise 
tingimuslikkuse määruse sõnastus suunatud eelkõige ELi eelarve ja ELi institutsioonide kaitsele, mitte 
asjaomase liikmesriikide kodanike kaitsele. Seega soovitame muuta praeguse määruse teksti, et see 
hõlmaks kõiki õigusriigi põhimõtte rikkumisi.  
 
11. „Soovitame ELil korraldada õigusriigi põhimõtte teemalisi konverentse igal aastal pärast 
õigusriigi olukorda käsitleva aastaaruande avaldamist (komisjoni mehhanism õigusriigi põhimõtte 
järgimise jälgimiseks liikmesriikides). Liikmesriigid peaksid olema kohustatud saatma konverentsile 
sotsiaalselt mitmekesiseid riiklikke delegatsioone, kuhu kuuluvad nii kodanikud kui ka 
riigiteenistujad.“  
 
See konverents edendaks õigusriigi küsimustes ELi kodanike vahelist dialoogi ning kodanike ja 
õigusriigi olukorda käsitlevaid aastaaruandeid koostavate ekspertide vahelist dialoogi. Usume, et 
vastastikuse koostöö ja jagamise õhkkonnas saavad osalejad viia parimad tavad ja ideed tagasi oma 
kodumaale. Veelgi enam, konverents suurendaks teadlikkust ja arusaamist õigusriigi põhimõttest ning 
õigusriigi olukorda käsitleva aastaaruande tulemustest ja selle koostamise protsessist. Samuti köidaks 
see meedia tähelepanu ning võimaldaks kodanikel jagada oma kogemusi ja võrrelda neid aruandes 
esitatud järeldustega.  
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Alamsuund 2.2. Demokraatia kaitsmine ja tugevdamine / Alamsuund 2.4. Meedia ja desinformatsioon  
 
12. „Soovitame ELil jõustada oma konkurentsieeskirju meediasektoris rangemalt, et tagada kõigis 
liikmesriikides meedia mitmekesisuse kaitse. EL peaks takistama suurte meediamonopolide teket 
ja seda, et meediakanalite juhatuse liikmete nimetamine toimuks poliitiliselt motiveeritult. Samuti 
soovitame, et tulevane ELi meediavabaduse õigusakt hõlmaks õigusnorme, mis takistavad 
poliitikutel meediakanalite omamist või nende sisu tugevat mõjutamist.“  
 
Soovitame seda, sest ELi konkurentsieeskirjade jõustamine edendab mitmekesist meediamaastikku, 
kus kodanikel on vabadus valida. Kuna komisjon töötab praegu välja ELi meediaturu tervikluse 
õigusakti (meediavabaduse õigusakt), peaks see õigusakt kajastama ka seda, et meediakanalid ei 
tohiks kuuluda poliitikutele ega olla nende mõju all. 
 
Alamsuund 2.3. Julgeolek ja turvalisus 
 
13. „Soovitame, et ELi institutsioonid etendaksid kõikide neile kättesaadavate vahenditega – 
sealhulgas riiklikud küberturvalisuse keskused ja Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA) – 
suuremat rolli inimeste, organisatsioonide ja institutsioonide kaitsmisel uute ohtude eest, mis 
tulenevad küberturvalisuse rikkumistest ja tehisintellekti kasutamisest kuritegelikel eesmärkidel. 
Lisaks soovitame kõikide ELi ja selle ametite direktiivide nõuetekohast rakendamist ja levitamist 
kõigis liikmesriikides.“  
 
Soovitame seda, sest kodanikud tunnevad ennast abituna ega ole kursis ELi tegevusega nendele 
ohtudele vastu astumiseks. Soovitame seda, sest need ohud on tõsised riiklikud ja üleeuroopalised 
julgeolekuriskid. Soovitame seda, sest Euroopa peaks olema selles valdkonnas tõeline uuendaja. 
 
14. „Suhetes liiduväliste riikidega soovitame Euroopa Liidul kõigepealt tugevdada ühiseid 
demokraatlikke väärtusi oma piirides. Soovitame, et ainult pärast selle saavutamist saab 
Euroopa Liit olla meie demokraatliku mudeli saadik riikides, kes on selle elluviimiseks valmis ja kes 
tahavad seda teha, kasutades diplomaatiat ja dialoogi.“ 
 
Soovitame seda, sest peame enne väljapoole vaatamist vaatama sissepoole. Sest Euroopa saab 
toetada liikmesriike nende demokraatiate tugevdamisel ja peaks seda tegema. Sest me kaitseme 
teistele eeskujuks olemisega ja välisriikide demokraatiapüüdluste toetamisega ka ennast. 
 
 

Kolmas töösuund: ELi reform  
 
Alamsuund 3.1. Institutsiooniline reform  
 
15. „Soovitame muuta ELi institutsioonide nimesid, et nende funktsioonid oleksid selgemad. Näiteks 
Euroopa Liidu Nõukogu nimetus võiks olla Euroopa Liidu Senat. Euroopa Komisjoni nimetus võiks 
olla Euroopa Liidu Täitevkomisjon“.  
 
Soovitame seda, sest praegu on kodanikel raske aru saada iga Euroopa Liidu institutsiooni rollist ja 
funktsioonist. Nende nimed ei kajasta nende funktsioone. Kodanikelt ei saa oodata Euroopa Liidu 
Nõukogu, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Nõukogu eristamist. Oluline on kattumist vältida.  
 
16. „Soovitame vastu võtta Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva õigusakti, millega ühtlustatakse 
valimistingimused (valimisiga, valimispäev, nõuded valimisringkondadele, kandidaatidele, 
erakondadele ja nende rahastamisele). Euroopa kodanikel peaks olema õigus hääletada erinevate 
Euroopa Liidu tasandi parteide poolt, mis koosnevad mitmest liikmesriigist pärit kandidaatidest. 
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Piisava üleminekuperioodi kestel oleks kodanikel jätkuvalt võimalus hääletada nii riiklike kui ka 
riikidevaheliste parteide poolt.“  
 
Soovitame seda, sest Euroopa Liit peab looma ühtsustunde, mida oleks võimalik saavutada 
Euroopa Parlamendi tõeliselt ühtsete valimistega. Nende ühiste valimistega tehakse 
Euroopa Parlamendi liikmed vastutavaks ja valimiskampaaniates keskendutakse ühistele Euroopa 
teemadele.  
 
Alamsuund 3.2. Otsuste tegemine  
 
17. „Soovitame luua veebiplatvormi, kus kodanikud saavad leida ja taotleda faktikontrolli läbinud 
teavet. Sellel platvormil peaks olema selge seos ELi institutsioonidega, see peaks olema teemade 
kaupa struktureeritud ja lihtsasti juurdepääsetav (nt võimalus kasutada abitelefoniliini). Kodanikel 
peaks olema võimalus küsida ekspertidelt (nt teadlased, ajakirjanikud) olulisi küsimusi ja saada 
allikatega varustatud faktiteavet.“ 
 
Vaba juurdepääs faktiteabele on meie ühiskonna jaoks ülisuure väärtusega, nii et kõik kodanikud 
oleksid hästi informeeritud ning valeuudiste ja desinformatsiooni eest kaitstud. Vajame 
usaldusväärset ja sõltumatut teabeallikat, mida ei mõjuta poliitilised, majanduslikud ega riiklikud 
huvid. Lisaks sellele saaks platvorm rajada silla (st luua otsesuhte) kodanike ja ELi vahele. 
 
18. „Soovitame erandjuhtudel korraldada üleeuroopalisi rahvahääletusi teemade kohta, mis on 
äärmiselt olulised kõikidele Euroopa kodanikele. Rahvahääletuse peaks algatama 
Euroopa Parlament ja see peaks olema õiguslikult siduv.“  
 
ELi kodanikel peaks olema otsesem mõju olulistele otsustele kogu ELi hõlmavates küsimustes. Kuid 
rahvahääletusi tuleks korraldada vaid erandjuhtudel, sest kulud on liiga suured, et neid korraldada 
regulaarselt. Oleme teadlikud, et see soovitus võib nõuda Euroopa Liidu aluslepingute ja riikide 
põhiseaduste muutmist. 
 
19. „Soovitame multifunktsionaalse digitaalse platvormi loomist, kus kodanikud saavad osa võtta 
veebihääletustest ja küsitlustest. Kodanikel peaks olema võimalus põhjendada seda, kuidas nad 
olulistes küsimustes ja Euroopa institutsioonide seadusandlike ettepanekutega seoses hääletasid. 
Platvorm peaks olema turvaline, laialdaselt kättesaadav ja väga nähtav igale kodanikule.“ 
 
Selle platvormi eesmärk on suurendada osalemist Euroopa poliitikas ja hõlbustada kodanike 
juurdepääsu konsultatsiooni- ja hääletamisprotsessidele. Olemasolevad vahendid ja protsessid ei ole 
piisavalt nähtavad ja see on põhjus, miks meil on nende erinevate funktsioonide jaoks vaja uut 
integreeritud vahendit. Suurem osalemine viib paremate otsusteni, suurema usalduseni Euroopa 
kodanike seas ja parema Euroopa Liidu üldise toimimiseni. 
 
20. „Soovitame ümber hinnata ELi institutsioonide hääletussüsteemid, keskendudes ühehäälse 
heakskiidu probleemile. Iga hääle kaal tuleks arvutada õiglaselt, et kaitsta väikeste riikide huve.“  
 
Ühehäälse heakskiidu nõudmine on ELis otsuste tegemisel oluline probleem. Suur arv liikmesriike 
tähendab, et ühehäälse heakskiidu saavutamine on väga raske. Vajaduse korral tuleks Euroopa Liidu 
aluslepinguid muuta, et tegeleda ühehäälsuse probleemiga. 
 
Alamsuund 3.3. Tihedam integratsioon  
 
21. „Soovitame ELil teha avaliku sektori investeeringuid, mis viivad sobivate töökohtade loomiseni 



 

 Teise paneelarutelu kolmas aruteluvoor - 10 
 

Euroopa kodanike teine paneelarutelu teemal „Euroopa demokraatia / väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ 

ning elukvaliteedi parandamise ja ühtlustamiseni kogu ELis, liikmesriikide vahel ja liikmesriikide 
sees (st piirkondlikul tasandil). Avaliku sektori investeeringute rakendamise puhul on vajalik 
kodanike seisukohast tagada järelevalve, läbipaistvus ja tõhus suhtlus ning võimaldada kodanikel 
jälgida kogu investeerimisprotsessi. Investeeringud elukvaliteeti hõlmavad haridust, tervishoidu, 
eluaset, füüsilist taristut, eakate ja puuetega inimeste eest hoolitsemist, arvestades iga liikmesriigi 
vajadusi. Lisainvesteeringute eesmärk peaks olema saavutada hea tasakaal sobiliku töö ja isikliku 
elu vahel, et võimaldada tervislikku eluviisi.“  
 
Soovitame seda, sest elukvaliteedi ühtlustamine kogu ELis parandab majanduslikku arengut, mis viib 
ühtse ELi saavutamiseni. See on ELi edasise integratsiooni põhinäitaja. Kuigi mõni neist 
mehhanismidest on juba olemas, leiame, et arenguruumi veel on. 
 
22. „Soovitame luua kõigile liikmesriikidele majanduse ja elukvaliteedi näitajate kogumil põhineva 
ühise aluse, mille raames neil oleksid samad võimalused ja kus kõik oleksid ühise 
majandusstruktuuri saavutamiseks samal tasemel. On tähtis, et ühise aluse kehtestamine järgiks 
selget ja realistlikku ajakava, mille institutsioonid on paika pannud ekspertide soovitusi silmas 
pidades. Ekspertidega tuleks konsulteerida ka selles, kuidas selline ühine majandusstruktuur peaks 
välja nägema. Samuti on oluline, et ühist alust kindlaksmääravad näitajad määrataks ekspertide 
abiga täpsemalt kindlaks.“ 
 
Soovitame seda, sest kui meil on õiglane EL, siis on meil ka ühtsem Euroopa. Et olla õiglased, peame 
pakkuma kogu Euroopale võrdseid võimalusi ja ühtset alust. Ühise majandusstruktuurini on võimalik 
jõuda alles siis, kui on loodud ühine alus. 
 
23. „Soovitame maksustada suurettevõtteid ja nende tulusid, et aidata kaasa riiklikele 
investeeringutele ning kasutada maksutulu iga riigi haridusse ja arengusse investeerimiseks 
(teadus- ja arendustegevus, stipendiumid – Erasmus jne). Samuti on oluline keskenduda ELis 
asuvate maksuparadiiside kaotamisele.“  
 
Soovitame seda, sest see aitab takistada maksudest kõrvalehoidumist ja maksuparadiiside teket ning 
aitab kaasa õigusaktide järgimise tagamisele. 
 
 

Neljas töösuund: Euroopa identiteedi kujundamine  
 
Alamsuund 4.1. Demokraatiaalane haridus  
 
24. „Soovitame, et Euroopa Liidu demokraatiaalase hariduse vallas püütaks kõigis liikmesriikides 
parandada ja saavutada teadmiste miinimumnõudeid. See haridus peaks muuhulgas hõlmama 
demokraatlikke protsesse ja üldist teavet ELi kohta, mida peaks õpetama kõikides ELi 
liikmesriikides. Seda haridust peaks täiendama erinevad demokraatia protsessi käsitlevad 
õpetamise kontseptsioonid, mis peaksid olema kaasahaaravad ja eakohased.“  
 
See soovitus ja selle põhjendused on olulised, sest rakendamise korral viivad need Euroopa Liidus 
harmoonilisema ja demokraatlikuma eluni. Põhjendused on järgmised: noori inimesi haritakse 
demokraatlike protsesside teemal; see haridus saaks piirata populismi ja desinformatsiooni levikut 
avalikus mõttevahetuses; see viiks diskrimineerimise vähenemiseni; ning viimaks hariks see kodanikke 
demokraatia teemal ja kaasaks neid rohkem, kui ainult nende hääletamiskohustuse kaudu. 
 
25. „Soovitame edasi arendada, täiustada ja kättesaadavamaks muuta olemasolevaid ja uusi 
tõlketehnoloogiaid, näiteks tehisintellekti, et vähendada Euroopa Liidus keelebarjääre ning 
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tugevdada ühist identiteeti ja demokraatiat.“  
 
See soovitus ja selle põhjendused on olulised, sest rakendamise korral aitavad need välja kujundada 
ühise Euroopa identiteedi, parandades suhtlust kõikide liikmesriikide kodanike vahel. 
 
26. „Soovitame teha kodanikele mobiilseadmerakenduse kaudu lihtsasti kättesaadavaks 
arusaadava ja kontrollitava teabe, et parandada läbipaistvust, avalikku arutelu ja demokraatiat. 
Selle rakendusega saaks levitada teavet näiteks õigusaktide, ELi siseste arutelude, aluslepingu 
muudatuste jne kohta.“  
 
See soovitus ja selle põhjendused on olulised, sest elluviimise korral parandab see suhtlust, muutes 
asjaomaste liikmesriikide kodanike avaliku arutelu paremini informeerituks rakenduse abil, millel võib 
olla palju erinevaid lisafunktsioone. See rakendus peaks olema mõeldud kõigile, ja samuti selleks, et 
soodustada uudishimu ning muuta tehniline teave kättesaadavamaks ja huvitavamaks. Rakendust 
tuleks käsitleda kui lisateabeallikat, mis levitaks otse ELi poolt kontrollitud teavet, et suurendada 
usaldust, avaliku arutelu läbipaistvust ja aidata välja kujundada ühine Euroopa identiteet.  
 
Alamsuund 4.2. Euroopa väärtused ja identiteet  
 
27. „Euroopa identiteedi tugevdamiseks soovitame ELil luua sihtotstarbelise fondi nii lühikese kui 
ka pikema kestusega veebipõhisteks ja näost näkku toimuvateks suhtlussündmusteks (st 
vahetusprogrammid, paneelarutelud, kohtumised). Osalejad peaksid esindama ELi ühiskonda ning 
nende hulgas peaks olema eri kriteeriumitel, st demograafilistel, sotsiaal-majanduslikel ja ameti 
kriteeriumitel põhinevad sihtrühmad. Euroopa identiteedi arengu stimuleerimiseks tuleb fondi 
eesmärgid selgelt kindlaks määrata ja fondi toimimist tuleb regulaarselt hinnata.“  
 
Soovitame seda, sest selline suhtlus võimaldab kodanikel jagada ideid ja pikemad arutelud annavad 
neile võimaluse eri kultuure paremini mõista ja jagada oma kogemusi, sealhulgas ametitavasid. ELi 
fond on vajalik, sest on oluline, et osaleda saaksid kõik, kaasa arvatud need, kes üldiselt ei osale. 
 
28. „Soovitame ELil investeerida kiiresse võitlusesse desinformatsiooni vastu, toetades 
olemasolevaid organisatsioone ja algatusi, näiteks desinformatsiooni käsitlevat tegevusjuhendit, 
Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskust ja sarnaseid liikmesriikide algatusi. Vastumeetmed võiksid 
hõlmata faktide kontrollimist, desinformatsioonialase teadlikkuse suurendamist, kergesti 
kättesaadava statistika pakkumist, desinformatsiooni levitavate isikute asjakohast 
õigusraamistikul põhinevat karistamist ja desinformatsiooni allikatega võitlemist.“  
 
See soovitus on oluline, sest nii EList kui ka väljastpoolt pärinev väärinformatsioon ja 
desinformatsioon tekitavad ELi kodanike seas konflikte, lõhestavad ühiskonda, seavad ohtu 
demokraatia ja kahjustavad majandust. Arvestades teema keerukust, on vaja märkimisväärseid 
inimressursse ja rahalisi vahendeid. 
 
29. „Soovitame 1) suurendada veebipõhist ja näost näkku toimuvat suhtlust ELi ja kodanike vahel 
(st küsides kodanikelt otse ELi puudutavate teemade kohta ja luues kasutajasõbraliku platvormi, et 
tagada igale kodanikule võimalus suhelda ELi institutsioonide ja ELi ametnikega) ja 2) luua ELi 
ametnikele harta, käitumisjuhendi või suunised, et tagada kodanikele võimalus osaleda ELi poliitika 
kujundamise protsessis, avaldada arvamust ja saada tagasisidet. Selleks et iga kodanik saaks 
osaleda, tuleks kasutada mitmesuguseid suhtlusvahendeid.“  
 
Soovitame seda, sest ELi institutsioonidega suhtlemiseks on olemas mitmeid kanaleid 
(veebiplatvormid, esindusorganid), kuid need ei ole tõhusad, läbipaistvad ega inimestele teada. Riigiti 
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on juurdepääsetavus väga erinev. Tihedam ja kvaliteetsem suhtlus toob kaasa ELi kodakondsuse 
omamise tunde. 
 
30. „Soovitame seada rändajate integratsiooniprotsessis erilisele kohale Euroopa identiteedi ja 
väärtused (st õigusriigi põhimõte, demokraatia ja solidaarsus). Võimalikud meetmed võiksid 
hõlmata programmide loomist või juba olemasolevate (kohalike) programmide toetamist, et 
soodustada rändajate ja ELi kodanike sotsiaalset suhtlust või kaasata ettevõtteid rändajate 
integratsiooni toetavatesse programmidesse. Samal ajal tuleks algatada sarnaseid programme, et 
suurendada ELi kodanike teadlikkust rändega seotud küsimuste kohta.“  
 
See soovitus on tähtis, sest sotsiaalse suhtluse programmid saavad rändajaid nende uues elus toetada 
ja võimaldada kohalikku päritolu inimestel saada teavet rändajate igapäevaelu kohta. Kui rändajad 
elavad getodes, ei ole võimalik neid riigi ja ELi ühiskonda integreerida. Vaja on ühist poliitikat, sest kui 
rändajad sisenevad ELi territooriumile, võivad nad minna igasse ELi riiki. Toetada tuleks kohalikke 
algatusi, sest kohalikud omavalitsused kasutavad rahalisi vahendeid riigi tasandiga võrreldes 
tõhusamalt. 
 
Alamsuund 4.3. Teave ELi kohta  
 
31. „Soovitame ELil anda Euroopa kodanikele rohkem teavet ja uudiseid. Selle teabe andmiseks 
tuleks kasutada kõiki vajalikke kanaleid, austades samal ajal meedia vabadust ja sõltumatust. See 
peaks andma meediakanalitele lisaallikaid ning laialdast ja usaldusväärset teavet ELi tegevuse ja 
poliitika kohta. EL peaks tagama, et riiklik ja Euroopa meedia edastaks teavet kõigis liikmesriikides 
ühtlaselt ning et liikmesriigid julgustaksid avalik-õiguslikke ringhäälinguorganisatsioone ja avalik-
õiguslikke uudisteagentuure Euroopa asju kajastama.“ 
 
Soovitame seda, sest meie isiklike kogemuste ja Eurobaromeetri andmete põhjal saab enamik 
Euroopa kodanikke oma teabe traditsioonilise meedia vahendusel (trükimeedia, raadio ja televisioon) 
ning nendes kanalites on praegu ELi kohta pakutavat teavet väga vähe. Meedial, eriti avalik-õiguslikul 
meedial, on avaliku teenuse funktsioon, mille täitmiseks on hädavajalik ja asendamatu Euroopa 
elanikkonda mõjutavate ELi küsimuste kajastamine. Soovitame, et eri liikmesriikides ELi kohta välja 
antud teave oleks sama, et edendada integratsiooni ja vältida erinevat teavet iga riigi eri küsimustes. 
Juba olemasolevate meediakanalite kasutamine on teostatavam ja odavam kui uue kanali loomine 
ning sellega saavutatakse sama tulemus. Olemasolevatel kanalitel on ka see eelis, et kodanikud on 
neist juba praegu teadlikud. Ükski kodanik ei peaks valima eri kanalite vahel, et pääseda juurde 
erinevale (riiklikule või Euroopa) sisule. 
 
32. „Soovitame ELil luua ja reklaamida mitmekeelseid veebifoorumeid ja näost näkku kohtumisi, 
kus kodanikud saavad algatada arutelusid ELi esindajatega, sõltumata tõstatatud küsimuse teemast 
ja geograafilisest ulatusest. Nendel veebifoorumitel peaks olema kindlaksmääratud lühiajaline 
ajapiirang, mille kestel vastatakse esitatud küsimustele. Kogu teave nende keskkondade kohta 
peaks olema kättesaadav ühelt ametlikult integreeritud veebilehelt, millel on mitmeid funktsioone: 
näiteks keskkond korduma kippuvateks küsimusteks, võimalus jagada teiste inimestega ideid, 
ettepanekuid või muresid ning mehhanism kõige enam toetatavate mõtete tuvastamiseks. Igal 
juhul peaks juurdepääs sellele olema lihtne ja kasutada tuleks mittebürokraatlikku keelt.“ 
 
Soovitame seda, sest see looks Euroopa kodanike ja Euroopa Liidu esindajate vahele otsese suhtlus- 
ja arutelukanali ning annaks inimestele lihtsa viisi ELi puudutavale teabele juurdepääsemiseks ja 
muudaks nad olemasolevast teabest teadlikumaks. Selle tulemusena luuakse läbipaistvam ja avatum 
EL ning võimaldatakse inimestel jagada oma probleeme ja mõtteid, suhelda teiste kodanikega, jagada 
erinevaid vaatenurki ja kogemusi ning saada vastuseid ja poliitilisi lahendusi. 
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33. „Soovitame ELi institutsioonidel ja esindajatel kasutada arusaadavamat keelt ja vältida oma 
teadetes bürokraatlike terminite kasutamist, säilitades samal ajal teabe kvaliteedi ja 
asjatundlikkuse. EL peaks samuti kohandama antavat teavet kodanikele, kes saavad infot 
erinevatest suhtluskanalitest ja kelle publikuprofiil on erinev (nt ajalehed, televisioon, 
sotsiaalmeedia). Et paremini teavitada noori, peaks EL kõvasti pingutama, et kohandada 
teabevahetus digitaalsele meediale sobivaks.“ 
 
Soovitame seda, sest arusaadav info võimaldab ELil jõuda rohkemate Euroopa kodanikeni, mitte ainult 
kaasatud kodanikeni. Kasutades sihtotstarbelisi ja kaasaegseid vahendeid teabe suunamiseks 
konkreetsetele sihtrühmadele, hakkavad inimesed ELi tegevusest ja poliitikast paremini aru saama, 
eriti noored, kes ei tunne ennast ELiga lähedasena või sellega ühendatuna.  

 
Viies töösuund: Kodanike osaluse suurendamine 

 
Alamsuund 5.1. Kodanikuosalus  
 
34. „Soovitame, et kõikide ELi otsustusprotsesside juures viibiksid sõltumatud kodanikest vaatlejad. 
Asjakohase ja olulise teabe edastamiseks kõigile ELi kodanikumääratluse järgsetele kodanikele 
peaks olema foorum või alaline kodanike esindajate kogu. Need kodanikud suhtleksid ülevalt 
allapoole ja alt ülespoole suhtluse vaimus kõigi teiste Euroopa kodanikega, mis arendaks veelgi 
edasi ELi institutsioonide ja kodanike vahelist dialoogi.“ 
 
Sest on selge, et kodanikud väärivad, et neid hoitaks kursis kõikide küsimustega, ning selleks et tagada, 
et poliitikud ei saaks varjata kodanike eest teatud probleeme, mille puhul nad eelistaksid kodanike 
teadmatust. See vähendaks lõhet kodanike ja valitud esindajate vahel, luues uusi usaldusvõimalusi. 
 
35. „Soovitame ELil taasavada arutelu Euroopa põhiseaduse üle, et luua ELi kodanike panusele 
tuginev põhiseadus. Kodanikel peaks olema võimalus hääletada sellise põhiseaduse loomise üle. 
Selle põhiseaduse puhul tuleks esikohale seada inimõiguste ja demokraatlike väärtuste hõlmamine, 
et vältida konflikti liikmesriikidega. Sellise põhiseaduse loomine peaks arvestama varasemaid 
jõupingutusi, mis põhiseaduse kujul kunagi ei realiseerunud.“ 
 
Sest see põhiseadus kaasaks noori inimesi ELi tasandi poliitikasse ja astuks vastu kasvavatele 
natsionalistlikele jõududele. Sest see põhiseadus annaks ühise määratluse selle kohta, mida Euroopas 
demokraatia all silmas peetakse, ning tagaks, et seda rakendatakse liikmesriikide seas võrdselt. Sest 
ELil on demokraatia ja inimõiguste näol jagatud väärtused. Sest see võimaldaks kaasata inimesi 
otsustamisprotsessi ja annaks neile võimaluse määratleda ennast rohkem ELi kodanikuna, sest nad on 
selles protsessis osalenud.  
 
36. „Soovitame suurendada poliitikute vastutust oma valijate esindamisel. Noored on poliitikast 
eriti võõrandunud ja neid ei võeta tõsiselt, kui nad on kaasatud. Kuid võõrandumine on 
universaalne probleem ja senisest rohkem tuleks kaasata igas vanuses inimesi.“  
 
Sest demokraatia definitsioon vajab ajakohastamist. Me peame endale meelde tuletama, mis 
demokraatia tegelikult on. Demokraatia tähendab rahva (ELi kodanike) esindamist. Sest noored 
inimesed on pettunud ja tüdinenud poliitikutest, keda nad peavad eliidiks, kes nende vaateid ei jaga. 
See on põhjus, miks inimesi tuleks kaasata senisest rohkem, kasutades uusi ja huvitavaid viise. Kogu 
olelusringi jooksul ja kõikides keeltes võiks seda rolli täita haridussüsteem, seejärel sotsiaalmeedia ja 
kõik teised meediavormid. 
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Alamsuund 5.2. Kodanikuosalus  
 
37. „Selleks et olla oma kodanikele lähemal, soovitame ELil tegutseda jõulisemalt, mis tähendab 
liikmesriikide kaasamist kodanike ELis osalemise edendamisse. EL peaks edendama kodanike 
osaluse mehhanismide kasutamist, töötades välja turundus- ja reklaamikampaaniaid. Riikide 
valitsused ja kohalikud omavalitsused peaksid olema kohustatud selles protsessis osalema. EL 
peaks tagama osalusdemokraatia platvormide tõhususe“.  
 
Soovitame seda, sest olemasolevat platvormi tuleb muuta tugevamaks ja tõhusamaks: kodanikelt 
peaks ELile tulema rohkem tagasisidet ja vastupidi. ELis ei ole piisavalt arutelu, ei kodanike ega ka 
valitsuste vahel. Kuna kodanikud ei esita petitsioone kas sellepärast, et nad ei tea protsessi 
olemasolust või sellepärast, et nad ei usu, et petitsiooni saadab edu. 
 
38. „Soovitame ELil luua ja rakendada programme koolidele selle kohta, mida ELis olemasolevate 
osalemismehhanismide vallas tehakse. Need programmid tuleks lisada Euroopa kodakondsust ja 
eetikat käsitlevatesse koolide ainekavadesse ning nende sisu peaks olema eakohane. Samuti tuleks 
luua programmid täiskasvanutele. Kodanikel peaks olema võimalus osaleda elukestva õppe 
programmides, et parandada oma teadmisi ELi kodanike osaluse võimaluste kohta.“  
 
Soovitame seda, sest see on meie laste tuleviku seisukohalt tähtis. Kodanikud tahavad teada, kuidas 
ennast kuuldavaks teha. On tähtis, et nad oleksid kursis konkreetsete mehhanismide ja nende 
kasutamisega, et EL kuuleks nende häält. See on tähtis kõigi Euroopa kodanike võrdse kaasamise 
seisukohalt. Peame Euroopa kodanikena olema kursis, kuidas oma õigusi kasutada. Euroopa 
kodanikena on meil nendele teadmistele õigus. 
 
Alamsuund 5.3. Kodanikuosalus  
 
39. „Soovitame ELil korraldada kodanike esinduskogu koosolekuid. Soovitame tungivalt need välja 
töötada õiguslikult siduva ja kohustusliku õigusakti või määruse kaudu. Kodanike esinduskogu 
koosolekuid tuleks pidada iga 12–18 kuu tagant. Kodanike osalemine ei tohiks olla kohustuslik, kuid 
seda peaks julgustama, samal ajal kui koosolekuid korraldatakse piiratud mandaatide alusel. 
Osalejad tuleb valida juhuslikult, arvestades representatiivsuse kriteeriumeid, kuid nad ei tohiks 
esindada mitte ühtegi organisatsiooni ja neid ei tohiks kutsuda esinduskogus osalema nende 
ametialase tausta tõttu. Vajaduse korral toetavad esinduskogu eksperdid, et liikmetel oleks 
aruteluks piisavalt teavet. Otsuste tegemine saab olema kodanike kätes. EL peab tagama selle, et 
poliitikud järgiksid kodanike esinduskogu koosolekutel tehtud kodanike otsuseid. Juhul kui 
kodanike ettepanekud jäetakse tähelepanuta või lükatakse otsesõnu tagasi, peavad ELi 
institutsioonid selle eest vastutama, põhjendades sellise otsuse tegemist.“ 
 
Soovitame kodanike esinduskogude rakendamist, sest me tahame, et kodanikud tunneksid, et nad on 
ELi institutsioonidele lähemal ja et nad panustavad koos poliitikutega otse otsustusprotsessi, mis 
suurendab kuuluvustunnet ja otsest tõhusust. Lisaks tahame, et erakonnad ja nende 
valimisprogrammid kodanike ees vastutaksid. 
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I lisa: Kuidas jõuti soovitusteni? 

A. Kolmanda aruteluvooru ülevaade  

· Avatervitus ja kava
· Platvormi panus

· Eesmärkide ja protsessi 
selgitamine

Suunised muudetakse soovitusteks
· Konverentsi täiskogu 

põhisõnumite kallal töötamine

· Kodanikud loevad soovitusi ja 
seavad need eelisjärjekorda

· Eksperdid ja faktikontrollijad on 
valmis küsimustele vastama

Teiste rühmade tagasiside ja 
soovituste viimistlemine

· Hääletussoovitused
· Lõppsõnavõtud

· Põhisõnumite viimistlemine

Kodanikud alustavad suuniste 
muutmist soovitusteks

ÜLDISTUNG

AVATUD
FOORUM

ALARÜHMA
ARUTELUVOOR

- Paneelarutelus taaskohtumine ja 
valmistumine
- Suuniste eelisjärjekorda seadmine
- Suuniste soovitusteks muutmisega 
alustamine

- Suuniste muutmine soovitusteks
- Soovituste viimistlemine

- Konverentsi täiskogu põhisõnumite kallal 
töötamine
- Hääletussoovitused

ARUTELUVOOR 3

1. PÄEV 2. PÄEV 3. PÄEV
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B. Kava soovituste tegemiseks 

1. ETAPP : EELISJÄRJEKORD

2. ETAPP: KLASTRID

3. ETAPP: 5 KLASTRI EELISJÄRJEKORD

4. ETAPP: 
SOOVITUSED
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C. Detailne kirjeldus sellest, kuidas soovitusi teha 

Esimene üldistung 

Eesmärk: Paneelarutelus taaskohtumine ja kolmandaks aruteluvooruks valmistumine 

Avatervitus; Kodanikele sõna andmine; Platvormiga kurssi viimine; Nädalavahetuse kava; Sissejuhatus 
aruteluvooru metoodikasse 

Esimene avatud foorum 

Eesmärk: Suuniste eelisjärjekorda seadmine 

Suuniste lugemine ja vabas vormis vestlemine ruumides (tõlketeenust ei pakutud); suuniste 
eelisjärjekorda seadmine kleebistega; Igale kodanikule anti 50 kleebist (kümme rohelist esimese 
töösuuna jaoks, kümme punast teise töösuuna jaoks, kümme sinist kolmanda töösuuna jaoks, kümme 
kollast neljanda töösuuna jaoks, kümme lillat viienda töösuuna jaoks) ning seejärel suundusid nad iga 
töösuuna kohta kuni kümmet suunist eelisjärjekorda seadma. Oma alarühma poolt loodud suuniste 
eelisjärjekorda seadmiseks anti igale kodanikule viis musta kleebist.  

1. töösuund
Õiguste ja 

mittediskri-
mineerimise 

tagamine

Alamsuund 1.1
Mittediskri-
mineerimine

 

2. töösuund
Demokraatia ja 

õigusriigi 
põhimõtte 
kaitsmine

Alamsuund 2.2
Demokraatia 
kaitsmine ja 
tugevdamine

 

3. töösuund
ELi reform

Alamsuund 3.1
Institutsiooniline 

reform

 

4. töösuund
Euroopa 

identiteedi 
loomine

Alamsuund 4.3
Teave ELi kohta

 

5. töösuund
Kodanike 
osaluse 

suurendamine

Alamsuund 5.1
Kodanikuosalus

 

1.1.1.1
Kõigis ELi liikmesriikides tuleb kohaldada
samal määral ühiseid norme ja EL peab

nende kohaldamist jälgima. Kõige rohkem
kaitset vajavad just haavatavad rühmad.

001

 

2.3.4.1
EL peaks olema rohkem pühendunud oma 

demokraatiamudeli ja väärtuste
eksportimisele väljapoole oma piire. Selleks
peaks ta kasutama diplomaatiat, mitte relvi, 

jagades rahvusvahelisel tasandil parimaid
tavasid ja suurendades teadlikkust.

044

 

3.1.1.2
ELiga ühinemise kriteeriumide puhul tuleks

(majandusarenguga võrreldes) esmatähtsaks
pidada väärtuste ja demokraatia kriteeriumi.

054

 

4.2.4.1
Parandada suurtelt hargmaistelt ettevõtetelt
maksukogumise protsessi. Samuti käsitleda

maksuparadiiside probleemi.

095

 

5.2.3.1
Kaasata kohalikud ja piirkondlikud

omavalitsused, et kutsuda kodanikke üles
osalema ja edendada nende osalust ELi
otsustusmehhanismides. Eriliselt tuleb

kaasata koole ja noori. Unustada ei tohi ka 
täiskasvanuid.

116
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Esimene alarühma töötuba 

Eesmärk: Suuniste soovitusteks muutmisega alustamine 

Laupäev, 11.12.2021 

Teine alarühma töötuba 

Esimene eesmärk: Suuniste muutmine soovitusteks 

Järgiti sama metoodikat nagu esimeses alarühma töötoas. 

Teine eesmärk: Samas töösuunas olevatele alarühmadele tagasiside andmine ning neilt tagasiside 
saamine. 

Kolmas eesmärk: Teistes töösuundades olevatele alarühmadele tagasiside andmine ning neilt 
tagasiside saamine. 

Jätkati sama metoodikat. 

Neljas eesmärk: Soovituste viimistlemine 

Selles faasis prooviti põimida teiste alarühmade ning faktikontrolli tagasisidet. Alarühmad viisid 
soovitused lõpule. 

Pühapäev, 12.12.2021 

Teine avatud foorum 

Eesmärk: Konverentsi täiskogu põhisõnumite kallal töötamine 

Aruteluvoorude vahel töötas konverentsi täiskogu põhisõnumite kallal kahekümnest paneelarutelu 
esindajast koosnev grupp. Selleks intervjueerisid nad teisi osalejaid, et püüda neid sõnumeid mõista 
ja paneelarutelu järeldusi lihtsal viisil edastada. Põhisõnumid peavad peegeldama soovitusi ja nende 
selgitusi. 

Teine üldistung 

Eesmärk: Hääletussoovitused 

Osalejatele antud juhised: 

 

1. Vajuta nuppu tahvlil. 

  

3. Kontrolli tahvli tagaküljel 

olevat PIN-koodi. 
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2. Skanni ruutkood, et saada 

ligipääs vormile, kus leiad 

töösuundade soovitused. 

PIN: Personal Identification Number

Your answer

STREAM 1 – Ensuring rights and non-discrimination
Conference on the Future of Europe
European Citizens’ Panel 2: “European democracy/values and rights, rule of law, security”

1.1 Non-discrimination / 1.2 Gender Equality
1.3 Protecting human rights and the rights of nature and animals
1.4 Right to privacy

 

 

4. Sisesta PIN-kood vormi. 

 

 

5. Hääleta iga töösuuna 

soovituse kohta ning kinnita 

oma valik. 

 
 
 
 
 
 
6. Soovitused, mis saavad 70% 
või enam häältest, võetakse 
vastu. 
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II lisa: Ekspertide ja faktikontrollijate sisendid, et toetada faktikontrollimist 

Ekspertide ja faktikontrollijate sisendit koordineeris nn Teadmiste ja Informatsiooni Keskus ehk TIK, 
mis koosnes ühissekretariaadi ja arutelurühma liikmetest, keda toetasid lisaks Euroopa Ülikool-
Instituudi doktorikraadiga vilistlased. Kui osalejad, arutelujuhid, vaatlejad või osalevad eksperdid 
tajusid vajadust selgitada fakte, anti sellest TIKile teada, kes omakorda suunas küsimuse asjakohasele 
eksperdile ja/või faktikontrollijale. 

Hulk kohapeal ja veebi kaudu osalevaid eksperte jälgisid alarühmade arutelu, et algatada faktikontrolli. 
Lisaks sellele olid valves eksperdid kolmest institutsioonist, et vastata oma oskusteabega seonduvatele 
faktikontrolli küsimustele, eriti kui see puudutas olemasolevaid õigus- ja poliitikavahendeid.  

Ekspertidel ja faktikontrollijatel paluti väga väikese viivitusega vastata võimalikult selge teksti näol, et 
arutelujuhid saaksid selle TIKi nõusolekul osalejatele edastada. 

Kohapeal ja virtuaalselt osalevate ekspertide nimekiri: 

Esimese töösuuna eksperdid – Õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine 

 

• Constanza Hermanin, Firenzes asuva Euroopa Ülikool-Instituudi (European University 

Institute) poliitikajuhtimise teadur 

• Hielke Hijmans, Belgia andmekaitseasutuse juhatuse liige ja vaidluste lahendamise koja 

esimees  

 

Teise töösuuna eksperdid – Demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kaitsmine 

 

• Carlos Closa Montero, kõrgharidusasutuste EUI School of Transnational Governance 

(riikideülese valitsemise kool) / IPP-CSIC Spain professor 

• Paul Blokker, Bologna ülikooli sotsioloogia dotsent 
• Raphael Bossong, Saksamaa rahvusvaheliste ja julgeolekuküsimuste instituut (Stiftung 

Wissenschaft und Politik, SWP) 

• Elda Brogi, Euroopa Ülikool-Instituudi meediapoliitika ja meediavabaduse keskuse professor. 

Euroopa Digitaalmeedia Vaatluskeskuse (EDMO) juhatuse liige 

 

Kolmanda töösuuna eksperdid – ELi reformimine 

 

• Katrin Auel, Viinis asuva instituudi Institute for Advanced Studies teadusuuringute rühma 

„European Governance, Public Finance and Labour Markets“ juht 

• Corinna Stratulat, Euroopa poliitika ja institutsioonide programmi juht ning Euroopa Poliitika 

Keskuse vanemanalüütik 

• Ariadna Ripoll Servent, Salzburgi Euroopa Liidu uuringute keskuse (Salzburg Centre of 

European Union Studies, SCEUS) poliitikateaduste professor ning Salzburgi Ülikooli 

politoloogia ja sotsioloogia osakonna professor 

• Diane Fromage, Pariisi Poliitikauuringute Instituudi (Sciences Po) õigusteaduskonnas Marie 

Skłodowska-Curie teadur  

• Kalypso Nicolaïdis, School of Transnational Governance, professor ja Oxfordi ülikooli 

rahvusvaheliste suhete professor 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/costanza.hermanin__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGCC422NQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/lsts.research.vub.be/en/hielke-hijmans__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVF2yb_QgA$
https://urldefense.com/v3/__http:/ipp.csic.es/en/personal/carlos.closa__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVG5Fcuh8A$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.unibo.it/sitoweb/paulus.blokker/en__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFAty3Umg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.swp-berlin.org/en/researcher/raphael-bossong__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVERvLDITQ$
https://cmpf.eui.eu/team/brogi-elda/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.ihs.ac.at/people/Katrin-Auel/__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHyfGp6QA$
https://joinus.epc.eu/en/analysts/Corina-Stratulat~104fc8
https://urldefense.com/v3/__https:/www.coleurope.eu/whoswho/person/ariadna.ripoll-servent__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVHBw78d5w$
http://dianefromage.eu/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eui.eu/people?id=kalypso-nicolaidis__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVEtcj1KWQ$
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• Ulrike Liebert, Bremeni Ülikooli Euroopa õpingute Jean Monnet’ õppetooli juhataja 

 

Neljanda töösuuna eksperdid – Euroopa identiteedi kujundamine 

 

• Hans-Jörg Trenz, Itaalias Pisas ja Firenzes asuva Scuola Normale Superiore kultuuri- ja 

kommunikatsioonisotsioloogia professor 

• Antoine Godbert, Bordeaux’s asuva Erasmuse agentuuri eelmine juht, Cercle Erasmus liige. 

 

Viienda töösuuna eksperdid – Kodanike osaluse suurendamine 

 

• Alberto Alemanno, äriülikooli HEC Paris Euroopa Liidu õiguse ja poliitika professor 

• Dominik Hierlemann, Bertelsmanni sihtasustus  

 

 

III lisa Muud soovitused, mida paneelarutelul kaaluti, kuid ei võetud vastu 

Esimene töösuund: Õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine  
 

Alamsuund 1.1. Mittediskrimineerimine / Alamsuund 1.2. Sooline võrdõiguslikkus  
 
„Soovitame ELil riigiasutuste (nt politsei ja valitsusväliste organisatsioonide) põhiliste aspektidega 
seonduva poliitika kujundamisse aktiivselt kaasata vähemuste esindajaid. Soovitame ELil luua 
nõuandev kogu, mille valivad otse vähemuste esindajad. Nõuandev kogu peaks suuremas osas 
koosnema vähemuste esindajatest ja ka valitsusvälised organisatsioonid peaksid olema kaasatud. 
Sellel peaks olema kujundav roll riigiteenistujate koolitamisel vähemuste vajaduste eest 
hoolitsemiseks. Sellel organil peaks olema vähemusi puudutavates küsimustes vetoõigus.“ 
 
Soovitame seda, sest vähemuste esindajate hääli ei võeta piisavalt kuulda. Nad peaksid rääkima 
iseenda eest sõltumatult ja professionaalsel tasemel, mis on põhjus, miks me ühendasime 
hääletamise teel esindatuse ja oskusteabe. 
 
Teine töösuund: Demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kaitsmine  
 
Alamsuund 2.2. Demokraatia kaitsmine ja tugevdamine / Alamsuund 2.4. Meedia ja desinformatsioon  
 
„Soovitame Euroopa tasandil luua ameti audiovisuaalmeedia, trüki- ja digitaalmeedia jälgimiseks. 
See amet peaks jälgima, et riiklikud meediakanalid toodaksid sisu erapooletult ja objektiivselt. 
Desinformatsiooniga võitlemiseks peaks see amet looma hindamissüsteemi riiklike 
meediaväljaannete usaldusväärsuse kohta. See hindamissüsteem peaks olema kodanikele lihtsasti 
mõistetav.“  
 
Soovitame seda, sest meil on vaja hinnata meediakanaleid ja nende usaldusväärsust, kuid ka meedia 
mitmekesisust ELi riikides. ELi amet oleks selle tagamisel kõige objektiivsem. Lisaks sellele võimaldab 
hindamissüsteem kodanikel teha informeeritud valikuid ja motiveerib meediaväljaandeid pakkuma 
usaldusväärseid uudiseid. Kui hindamissüsteem osutub meediakanalite usaldusväärsuse tagamisel 
ebapiisavaks, peaks amet saama ka pädevuse sanktsioonide kehtestamiseks. 

https://www.monnet-centre.uni-bremen.de/people/prof-dr-ulrike-liebert/
https://urldefense.com/v3/__https:/www.sns.it/en/persona/hans-jorg-trenz__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVFUxe-Bwg$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.hec.edu/en/faculty-research/faculty-directory/faculty-member/alemanno-alberto__;!!DOxrgLBm!S7as4VlIJ45LRn_yKsnkkFKNJxrw_t3adh_qhJsU8ikqN_FFKoKuA7mmOnKIcvk4rHtgXVGKlGFKoA$
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/about-us/who-we-are/contact/profile/cid/dominik-hierlemann/
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Viies töösuund: Kodanike osaluse suurendamine 
 
Alamsuund 5.1. Kodanikuosalus  
 
„Soovitame luua kodanike esindusorgani, eesmärgiga arutada otsuste tegemist ja pakkuda selleks 
olulisel määral teavet alati, kui ELi tasandil otsustatakse Euroopa kodanike jaoks väga oluliste 
küsimuste üle (see oleks kodanike otsustada või määrataks potentsiaalselt uuringu kaudu). 
Esindusorgan peaks koosnema mitmekesisest 100-liikmelisest kodanike rühmast, mille liikmed 
pärinevad kõikidest ELi riikidest ning kus igale riigile on tagatud võrdne esindatus. Selle grupi 
liikmed peaksid vahetuma regulaarselt teatud aja tagant.“  
 
Sest on oluline vältida probleeme, nagu korruptsioon, mis võivad tekkida alalise esindusorgani puhul. 
On äärmiselt tähtis, et sellise esindusorgani liikmete puhul on tagatud kõikide riikide võrdne 
esindatus, et vältida ebaõiglase otsustusjõu tekkimist. Sest sellisel viisil toimimine väldiks regulaarse 
kogunemise või kaugtööga seonduvaid probleeme. 
 
 
 
 

IV lisa: Kokkukogutud suunised3 

Esimene töösuund: Õiguste ja mittediskrimineerimise tagamine 

Alamsuund 1.1 Mittediskrimineerimine 

1. 1.1.1.1 suunis: Kõigis ELi liikmesriikides tuleb kohaldada samal määral ühiseid norme ja EL peab nende 
kohaldamist jälgima. Kõige rohkem kaitset vajavad just haavatavad rühmad. 

 
2. 1.1.1.2 suunis: Vähemused peavad olema rohkem kaasatud ja paremini esindatud. Nad peavad 

osalema seaduste koostamises ning ühiskond peab neid tähelepanelikumalt kuulama.  
1.1.1.3 suunis: Vähemuste esindajad peaksid olema piisaval määral ELi institutsioonides esindatud ja 
oma esindajad ise valima. 
1.1.2.4 suunis: Vähemuste aktiivseks osalemiseks on vaja paremaid struktuure. 
2.3.2.3 suunis: EL peaks parandama kaasatust ja mitmekesisust ning suurendama vähemuste hulka 
kuuluvate inimeste nähtavust ja häält, kuna nad ei ole avalikes ja erainstitutsioonides ning riikliku ja 
Euroopa tasandi üritustel piisavalt esindatud. Praegu on avaliku ja erasektori organisatsioonid endiselt 
liiga homogeensed ning nende mitmekesisus ja kaasatus on endiselt liiga väike.  
 

3. 1.1.1.4 suunis: Koolides tuleb näidata realistlikku pilti vähemustest, tegeleda hirmudega, anda teavet 
faktide kohta ja luua vähemustega dialoog. See kehtib ka töökohtade puhul. Seadused peavad seda 
toetama.  
2.3.2.2 suunis: EL peaks sundima riikide valitsusi hakkama koolides andma vägivallavastast haridust, 
näiteks õppetunde etniliste ja usuvähemuste austamise teemal, aga ka seksuaal- ja sooharidust, sest 
need on otseselt seotud seksuaalse kuritarvitamise, vägivalla ja homofoobia probleemiga.  
2.3.2.4 suunis: EL peaks investeerima vahendeid, et toetada liikmesriikides juba olemasolevaid 
vägivalla vastu võitlemise häid tavasid, näiteks toetades eri riikide avaliku ja erasektori tugikeskusi. 
2.3.2.1 suunis: EL peaks mängima suuremat rolli, et tagada LGBTI+-inimeste kaitse vägivalla ja 
diskrimineerimise eest.  
2.3.2.5 suunis: Vägivallaalase hariduse ja teadlikkuse valdkonnas peame keskenduma mitte ainult 

 
3  Kokkukogumisel jäeti kogemata kolm suunist nimekirjast välja: 5.3.1.1 suunis: Edendada (ELi tasandil) teadmiste 
saamist osalemise teel. 1.2.2.4 suunis: EL peab aitama uuesti läbi mõelda mehelikkuse ja naiselikkuse mõisted. 1.2.2.1 
suunis: Jõupingutused kultuuri muutmiseks, et tunnistada ja mõista „meheks“ olemise privileegi, nii et suurendada 
teadlikkust naiseks olemise tagajärgedest. Kodanike teavitati vastavalt.  
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lastele, vaid ka kogu elanikkonnale. 
 

4. 1.1.2.3 suunis: Liikmesriikides tuleb diskrimineerimise kohta rohkem andmeid koguda. Samuti eeldab 
see tõhusat aruandlust, mille puhul riigid on kohustatud diskrimineerimise kohta andmeid koguma ja 
edastama. Andmed tuleks anonüümseks muuta ja avalikustada. Lisaks peaks olema võimalik abi saada. 
Platvormil tuleb selgelt kajastada ka mitmekordset diskrimineerimist. (Kuritarvitusi peab olema 
võimalik ohjeldada).  
1.2.3.3 suunis: Diskrimineerimise korral tuleks kohaldada karistusi.  
 

5. 1.1.3.1 suunis: EL peaks parandama noorte ja eakate juurdepääsu tööturule ning vähendama 
diskrimineerimist. 
 

6. 1.1.3.2 suunis: Alandada valimisiga 16. eluaastale. 
 

Alamsuund 1.2. Sooline võrdõiguslikkus 

7. 1.2.1.1 suunis: Naistel on vanemapuhkuselt naasmisel vaja koolitusi.  
 

8. 1.2.1.2 suunis: Kaugtöö lihtsustab naiste karjääri tegemist, eriti kui nad peavad oma laste eest 
hoolitsema.  
 

9. 1.2.1.3 suunis: Üksikvanematel peaks olema võimalus töötada vähem tunde, et nad saaksid 
perekonnale pühenduda.  
 

10. 1.2.1.4 suunis: Ettevõtted vajavad töötajate töö- ja eraelu tasakaalustamiseks rohkem lasteaedu. 
1.2.1.5 suunis: Isade lapsehoolduspuhkus peaks olema atraktiivsem.  
1.2.5.2 suunis: Mehed peaksid samuti tegelema nende kohustustega, mis on traditsiooniliselt alati 
naiste ülesandeks olnud.  
 

11. 1.2.3.1 suunis: Tuleb arvesse võtta ka muid inimeste ees seisvaid probleeme, näiteks puudeid.  
 

12. 1.2.3.2 suunis: Tuleks luua ELi platvorm, mille kaudu inimesed pääsevad lihtsamalt kohtusse ja saavad 
nõu (näiteks ombudsman). 
 

13. 1.2.4.1 suunis: Eespool nimetatud jõupingutustel kultuuri muutmiseks peaks tegelema ka lähisugulaste 
või partnerite poolt toimepandava naiste kuritarvitamisega ja neist naistele tulenevate ohtudega.  
 

14. 1.2.5.1 suunis: Anonüümsed töövestlused, nii et sugu ei ole töötaja valikut mõjutav tegur. Samuti võiks 
intervjuud nende hindamiseks salvestada.  
1.2.5.4 suunis: Diskrimineerimise vältimiseks peaksid töölevõtmise eest vastutama tööhõiveasutused. 
 

15. 1.2.5.3 suunis: Euroopa õigusraamistik võitlemiseks tööõiguste rikkumistega. EL peaks tagama soolise 
võrdõiguslikkuse saavutamise nimel, et liikmesriigid rakendavad diskrimineerimisvastaseid norme. ELi 
tasandil korraldatud õigusnõustamine, et aidata õiguslike nõuannete abil diskrimineerimise vastu 
võidelda. 
 

16. 1.2.5.5 suunis: Tagada paindlikum tööaeg.  
 

Alamsuund 1.3. Inimõiguste ning looduse ja loomade õiguste kaitsmine 

17. 1.3.1.2 suunis: Üks kestlikest suunistest võiks veel olla haridust ja teabevahetus, mille eesmärk on 
aidata jagada seisukohti õiguste ja vabaduste kohta ning hoida EL ühtsena.  
2.1.2.4 suunis: Lisada pidevalt ja järjepidevalt ELi väärtusi/kodakondsust/struktuuri jms käsitlevat 
teavet koolide õppekavadesse kõikidel haridustasemetel. Investeerimine Euroopa kodanikuharidusse.  
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18. 1.3.2.1 suunis: Tugevdada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti volitusi, andes sellele vahendid haavatavate 
isikute ja vähemuste kaitsmiseks kõigis liikmesriikides. 
 

19. 1.3.2.2 suunis: Meedia ja ajakirjanike sõltumatus ja suutlikkuse suurendamine võib aidata tagada 
näiteks vähemuste ja rändajate kohta käivate lugude tasakaalustatuse, tuua välja nende positiivseid 
külgi ning vähendada liialdamist rändajate ja pagulaste stereotüüpidega.  
 

20. 1.3.3.1 suunis: EL peaks kehtestama ühised eeskirjad põllumajandusloomade heaolu kaitse kohta. 
1.3.3.3 suunis: Võiks olla ELi tasandi suunis, mis keskenduks sellele, et lõpetada suure osa sellise 
põllumajandusturu subsideerimine, kus loomi kasvatatakse ja aretatakse masstoodangu osana väga 
halbades tingimustes.  
 

21. 1.3.3.2 suunis: Loomade õigused on inimõiguste ja keskkonnakaitsega seotud küsimuste kõrval 
teisejärgulised. 
 

22. 1.3.3.4 suunis: Kliimamuutustega seotud negatiivsete tegurite, nagu põllumajandusest pärit metaani ja 
CO2 heite maksustamine ning maksustamise ühtlustamine kohaliku lihatootmise soodustamiseks, kuna 
see toetaks kliimameetmeid ja vähendaks loomade pikamaavedu. 

 

Alamsuund 1.4. Õigus eraelu puutumatusele 

23. 1.4.1.1 suunis: Auditeerida korrapäraselt internetipõhiseid teenuseid, et ennetada ja kontrollida eraelu 
puutumatuse õiguste / andmekaitse rikkumisi ja/või kuritarvitamist.  
1.4.1.2 suunis: Määrata trahv ettevõtjatele, kes rikuvad ja kuritarvitavad eraelu puutumatuse õigusi / 
andmekaitset; trahv peaks olema proportsionaalne äriühingu turuväärtusega.  
 

24. 1.4.2.1 suunis: Kehtestada regulatsioon teenusepakkujate suhtes, et nad jagaksid kasutajatega 
kasutajasõbralikke ja kergesti mõistetavaid dokumente ja nõusolekutaotlusi andmekaitse kohta. 
1.4.2.2 suunis: Suurendada teadlikkust andmekaitse eest vastutavatest riiklikest ja ELi asutustest. 
2.3.3.4 suunis: EL peaks pakkuma isikuandmete kaitsmiseks mehhanisme, mis on kõigile kodanikele 
kergesti kättesaadavad.  
 

25. 1.4.3.1 suunis: Takistada veebisaitidel küpsistega seotud teabe jagamist kolmandate isikutega.  
 

26. 1.4.3.2 suunis: Vaadata läbi ja ajakohastada kehtivaid õigusakte, et muuta andmete kasutamine 
proportsionaalseks tegelike vajadustega. 
1.4.3.3 suunis: Algatada konkreetne kogu ELi hõlmav otsustusprotsess, et saada selgust kompromissi 
osas, mis tuleb saavutada andmete jagamise ja nende kuritarvitamise ennetamise vahel (eristades 
asjakohaselt iga konkreetse sektori, nt tervishoid, julgeolek jne).  

 
27. 1.4.4.1 suunis: Võimaldada ELil ühineda Euroopa inimõiguste konventsiooniga tagamaks, et kõik ELi 

liikmesriigid järgiksid võrdselt õigust eraelu puutumatusele ja andmekaitsele. 
 

28. 1.4.5.1 suunis: Kehtestada selgemad ja rangemad eeskirjad seoses sotsiaalmeedia kasutamisega 
alaealiste poolt, et hoida ära nende eraelu puutumatusega seotud riske. 
1.4.5.2 suunis: Spetsiaalsed kooliprogrammid. 
2.3.3.2 suunis: Esikohal on haridus ja ennetus. EL peaks investeerima liikmesriikidesse vahendeid, et 
harida kooliõpilasi nende isikuandmete kaitsmise vallas ja nende vastavat teadlikkust suurendada. 
2.3.3.3 suunis: EL peaks edendama kodanike teadlikkust ja korraldama kampaaniaid isikuandmete 
kaitse alase teadlikkuse suurendamiseks. 
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Teine töösuund: Demokraatia ja õigusriigi põhimõtte kaitsmine 

Alamsuund 2.1. Õigusriigi põhimõtte kaitsmine 

29. 2.1.1.1 suunis: EL peaks kutsuma liikmesriike tungivalt üles selle küsimusega oma riigi jurisdiktsiooni 
piires aktiivselt tegelema. 
 

30. 2.1.1.2 suunis: EL peaks võtma meetmeid, et võidelda anonüümsuse vastu, mida kasutatakse relvana 
(anonüümsus, mida väljaanded kasutavad ebaeetiliste võtete jaoks). 
 

31. 2.1.2.1 suunis: EL peaks investeerima rohujuure tasandi jõupingutustesse, et tugevdada liikmesriikides 
demokraatlikke väärtusi. 
 

32. 2.1.2.2 suunis: EL peaks investeerima meetmetesse (projektidesse), millega edendatakse koostööd ja 
teabevahetust eri rühmade/piirkondade/riikide vahel. 
 

33. 2.1.2.3 suunis: Luua erapooletud keskkonnad, kus riigid saavad üksteiselt õppida, et oma 
demokraatlikke tavasid parandada. 
 

34. 2.1.3.1 suunis: Luua riikidevahelisi Euroopa tasandi erakondi, millega saaksid ühineda kõik Euroopa 
poliitikud.  
 

35. 1.1.2.1 suunis: Liikmesriikide suhtes on vaja kohaldada selgeid ELi sanktsioone, mida jõustatakse 
tõhusalt ja mis toimivad hoiatavalt. Üks võimalus on ELi vahenditest ilmajätmine. 
1.3.1.1 suunis: Kombineerida sanktsioone ja boonussüsteeme ning määratleda liikmesriikide rühmad 
vastavalt nende rakendatud inimõiguste, vabaduste ja võrdsuse tasemele.  
2.1.4.1 suunis: EL peaks kõigepealt pidama norme rikkuvate riikidega rahumeelset dialoogi. Teise 
sammuna tuleks kasutada Euroopa Liidu lepingu artiklit 7. Lõpuks tuleks norme rikkuvatelt riikidelt ELi 
vahendid ära võtta. 
2.2.2.2 suunis: Meil peab olema ühine õigusraamistik. Kui sellest õigusraamistikust kinni ei peeta, siis 
võime kasutada sanktsioone.  
4.2.1.4 suunis: Sanktsioone rakendada vaid viimase abinõuna, kui kõik muu, sealhulgas dialoog, ei anna 
tulemusi. Vaja on sanktsioonide kasutamise raamistikku ja järjestust. 

 

Alamsuund 2.2 Demokraatia kaitsmine ja tugevdamine 

36. 2.2.1.1 suunis: Korruptsioonijuhtumite mõistmiseks ja kindlakstegemiseks on vaja ühist alust. Millal on 
lobitöö asjakohane ja millal muutub see korruptsiooniks?  
2.2.1.2 suunis: Tuleb kaitsta korruptsiooni vastu võitlejaid ja samuti seda protsessi, millega me saame 
neid kaitsta. Peame kindlaks tegema, kuidas seda teha. 
4.2.4.3 suunis: Paremad eeskirjad lobitööks ELis, et vähendada korruptsioonist tingitud rahakadu. 
 

37. 2.2.3.1 suunis: Kõigilt ELi liikmesriikidelt tuleks nõuda, et nad kehtestaksid Euroopa 
miinimumsissetuleku, aga ka Euroopa miinimumpalga, et tagada inimväärne elu. Toetus inimestele, kes 
peavad tööturule naasma.  
2.3.5.2 suunis: EL peaks kehtestama Euroopa tasandil miinimumpalga.  

 

Alamsuund 2.3. Julgeolek ja turvalisus 

38. 2.3.1.1 suunis: Julgeoleku ja õiguste, eelkõige väljendusvabaduse õiguse vahelise tasakaalu küsimus on 
julgeoleku puhul üks kesksetest probleemidest, mis on samas ka väga keeruline teema. Tavakodanikena 
on meil raske seisukohta kujundada. 
 

39. 2.3.1.2 suunis: Me teame, et julgeolekuohud on tõsised, kuid leiame, et Euroopa peaks vältima 
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autoritaarsete meetmete võtmist ning peaks selle asemel rohkem tegutsema ennetamise ja 
heidutamise tasandil. 
 

40. 2.3.1.3 suunis: EL peaks tegema koostööd suurte veebi- ja sotsiaalvõrgustike korporatsioonidega 
(Facebook, Google ja Twitter) ning eri liikmesriikide politseijõududega, et veenda ümber neid, kes 
avaldavad ohtlikku sisu, ning viima läbi politseiuurimisi sellise ohtliku sisu päritolu ja ohutaseme kohta.  
 

41. 2.3.2.6 suunis: EL peaks julgustama liikmesriikide haridusministeeriume tagama koolides 
psühholoogilise abi kõigile lastele ja peredele, mitte ainult neile, kes seda taotlevad või kellega 
tegelevad sotsiaaltöötajad. 
 

42. 2.3.3.1 suunis: Kohaldada ja järgida andmekaitse valdkonnas isikuandmete kaitse üldmäärust.  

 
43. 2.3.3.5 suunis: ELi institutsioonid ja liikmesriigid peaksid rohkem omavahel koostööd tegema, et kaitsta 

oma kodanikke, demokraatiat ja väärtusi väljastpoolt tulevate uute ohtude vastu, mis on seotud näiteks 
küberturvalisuse ja tehisintellekti kriminaalse kasutamisega.  
 

44. 2.3.4.1 suunis: EL peaks olema rohkem pühendunud oma demokraatiamudeli ja väärtuste 
eksportimisele väljapoole oma piire. Selleks peaks ta kasutama diplomaatiat, mitte relvi, jagades 
rahvusvahelisel tasandil parimaid tavasid ja suurendades teadlikkust. 
 

45. 2.3.4.3 suunis: EL peaks tugevdama oma tegevuse koordineerimist, et tõhustada naaberriikidega 
peetavat dialoogi, vahendamist ja läbirääkimisi piiridega seotud küsimustes. 
 

46. 2.3.5.1 suunis: Kaitsta Euroopa kodanikke tööõnnetuste eest ja hoida ära töökeskkondade 
ebatervislikkust ja ohtlikkust.  
 

47. 2.3.6.1 suunis: EL peaks tegema rohkem selle nimel, et nõuda pangandus- ja finantstehingute 
läbipaistvust. 
 

48. 2.3.7.1 suunis: ELi institutsioonid peavad tegema rohkem, et kontrollida ja ohjeldada struktuurset 
terrorismi ja organiseeritud kuritegevust.  
 

49. 2.3.7.2 suunis: Teeme ettepaneku luua terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse 
Euroopa amet (mis tegeleb sealhulgas maffia ja organiseeritud kuritegevuse uute vormide, st 
rahvusvaheliste jõukudega). 
 

50. 2.3.7.3 suunis: Luua tõeline Euroopa politsei. 
 

Alamsuund 2.4 Meedia ja desinformatsioon 

51. 2.4.1.1 suunis: Poliitikutel ei tohiks olla võimalik meedias osalust omada.  
2.4.1.2 suunis: Vaja on Euroopa kontrolliprotsessi, et tõendada poliitikute rahastatud 
meediaettevõtete erapooletust.  
2.4.1.3 suunis: Peame looma neutraalsete uudiste ruumi, kus uudised ei ole enam mõjutatud.  
2.4.2.1 suunis: Vaja on Euroopa kontrolliprotsessi, et tõendada uudiste erapooletust ja objektiivsust. 
Peame looma neutraalsete uudiste ruumi.  
3.2.2.1 suunis: Olemas võiks olla punktisüsteem või mõõdik, millega hinnata uudiste edastajate ja ELi 
avaldatud teabe usaldusväärsust (kasutades mõõdikuna valeks osutunud artiklite arvu vms). 5.1.2.6 
suunis: Poliitika ja meedia lahushoidmine ning selle lahususe kontroll. Näiteks ei tohiks parteid olla 
meediaplatvormide omanikud. 
 

52. 2.4.2.2 suunis: Uusi kasutajaid on selle inforuumi mõistmiseks vaja paremini harida. Peame harima 
koolilapsi, et nad mõistaksid, kuidas uudiseid luuakse. Infot ei osata sageli õigesti kasutada ja me peame 
selle probleemiga tegelema. Me vajame meediaharidust.  
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2.4.3.1 suunis: Vajame koolides vastavateemalisi kursusi, mis hariksid noori selles osas, kuidas kõige 
paremini infot hankida. 
2.4.3.2 suunis: Vajame rohkem koolitusi. Eelkõige on vaja maainimestele suunatud koolitusi, mis 
aitaksid neil infovooge mõista.  

 
 

Kolmas töösuund: ELi reform 

Alamsuund 3.1. Institutsiooniline reform 

 
53. 3.1.1.1 suunis: Põhjendada läbipaistvamal viisil põhjuseid, miks mõned kandidaatriigid võetakse ELi 

vastu ja teised mitte. 
 

54. 3.1.1.2 suunis: ELiga ühinemise kriteeriumide puhul tuleks (majandusarenguga võrreldes) 
esmatähtsaks pidada väärtuste ja demokraatia kriteeriumi. 
 

55. 3.1.2.1 suunis: Suurendada ELi toetust kandidaatriikidele, et nad saaksid tugevdada oma institutsioone 
ja majandust (tehes seda Euroopa Liidu tähelepaneliku järelevalve all) 
 

56. 3.1.3.1 suunis: Euroopa Liidu kodanikel peaks Euroopa Parlamendi valimistel olema õigus hääletada 
riikideüleste erakonnanimekirjade poolt (kas ainult ühe, riikideülese valimisnimekirja või kahe nimekirja 
– ühe riikliku ja teise riikideülese). 
 

57. 3.1.5.1 suunis: Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu institutsioonide pädevused tuleks põhjalikult läbi 
vaadata. 
 

58. 3.1.5.2 suunis: Rohkem pädevusi tuleks anda neile ELi institutsioonidele, kes on ELi kodanike poolt otse 
valitud. 
 

59. 3.1.6.1 suunis: ELi institutsioonid tuleks ümber nimetada, et nende nimed tekitaksid kodanike jaoks 
vähem segadust.  
3.1.6.2 suunis: Euroopa Liidul peaksid olema paremini eristuvad sümbolid (nt logo), mis ei oleks nii 
sarnased teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega (nt Euroopa Nõukogu).  
3.1.6.3 suunis: Euroopa Liit peaks oma sõnumites olema täpne – enda kohta tuleks kasutada pigem 
fraasi „Euroopa Liit“ kui „Euroopa“, sest Euroopa on laiem kui pelgalt Euroopa Liit. 
 

Alamsuund 3.2. Otsuste tegemine 

60. 3.2.2.2 suunis: Luua veebiplatvorm, kus kodanikud saavad avaldada teavet, mille tõesuses nad ei ole 
kindlad ning millele eksperdid saavad faktikontrolli teha. 
 

61. 3.2.3.1 suunis: Kogu ELi hõlmav rahvahääletus peaks toimuma alati, kui tegemist on kõigi Euroopa 
kodanike jaoks äärmiselt olulise küsimusega. 
 

62. 3.2.3.2 suunis: Otsustusprotsessi mõjutamisel tuleks rohkem mõelda veebipõhisele hääletamisele ja 
kodanike veebipõhisele panusele. 
 

63. 3.2.3.3 suunis: Tuleks kehtestada süsteem, mis võimaldab suuremat või täielikku parlamentaarset 
kontrolli ja aruandekohustust otsuste puhul, mis käsitlevad finantsabi, heaolu ja ühenduse vahendite 
kasutamist ELis.  
 

64. 3.2.4.1 suunis: Selle asemel tuleks kasutada teistsugust hääletussüsteemi. Häälte „kaal“ tuleks arvutada 
õiglaselt, et väikeste riikide huvid oleksid kaitstud.  
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65. 3.2.4.2 suunis: Olemasolevates aluslepingutes tuleb teha struktuurseid muudatusi või siis vastu võtta 
uus põhiseadus, milles liikmesriigid kokku lepivad. 
 

66. 3.2.4.3 suunis: On väga oluline, et mis tahes loodava süsteemiga antaks väiksematele riikidele otsuste 
tegemisel suhteliselt õiglane hääleõigus või „kaal“. 
 

67. 3.2.5.1 suunis: Tuleks luua mehhanism, mille puhul parlamendist ajutiselt mööda minnakse ja otsused 
langetab kohe ELi Nõukogu. 
 

68. 3.2.5.2 suunis: Tuleks luua kodanikest ekspertide esinduskogu, mis hädaolukordades annab Euroopa 
Parlamendile teavet ja suuniseid. 

 

Alamsuund 3.3. Tihedam integratsioon 

69. 3.3.1.1 suunis: Enne kui hakata arutama, kas soovime ühist majandusstruktuuri või mitte, teeb 
eksperdirühm esmalt ettepaneku, kuidas selline ühine majandusstruktuur välja võiks näha ja millised 
oleksid väljapakutud ühise majandusstruktuuri tagajärjed. 
 

70. 3.3.1.2 suunis: Ühise majandusstruktuuri saavutamiseks on oluline luua kõigi liikmesriikide jaoks ühine 
alus (samad võimalused, sama tase). 
 

71. 3.3.2.1 suunis: Teeme ettepaneku suurendada avaliku sektori investeeringuid, et parandada inimeste 
elukvaliteeti (taristu, teed, kuid võib-olla ka elamud/sotsiaalelamud). 
 

72. 3.3.2.2 suunis: Suurkorporatsioonide/suurettevõtete tulude maksustamine, et aidata kaasa avaliku 
sektori investeeringutele, maksude kasutamine investeeringuteks iga riigi haridusse ja arengusse 
(teadus- ja arendustegevus, stipendiumid – Erasmus jne) 
 

73. 3.3.2.3 suunis: Finantstehingute ja pankade astmeline maksustamine, et saada maksutulu suurte 
finantstehingute pealt.  
 

74. 3.3.3.2 suunis: Informeeritud kodanike juhuvalimi kaudu kogu ELi hõlmav uuring selle kohta, millises 
suunas liikuda; sellele eelnev kogu ELi hõlmav teavituskampaania selliste muutuste võimalike 
tagajärgede kohta. 
 

75. 3.3.3.3 suunis: Valmistada ette kriisistsenaarium, mille puhul suurendatakse ELi pädevust. 
 

76. 3.3.4.1 suunis: Esmalt tuleb kindlaks teha, mis me Euroopas oleme, alles siis saame öelda, mis me ei ole 
(soovitus: seda saab teha kodanike seas läbiviidava küsitluse kaudu). 
 

Neljas töösuund: Euroopa identiteedi loomine 

Alamsuund 4.1. Demokraatiaalane haridus 

77. 4.1.1.1 suunis: Tõlkeprotsessi hõlbustamiseks kasutada tehisintellekti. 
78. 4.1.1.2 suunis: Suhtlemiseks kasutada põhikeelt (nt inglise keelt). 

 
79. 4.1.1.3 suunis: Luua rakendus, mis jagaks teavet demokraatiat puudutavatel teemadel ja tõlgiks selle 

kasutaja keelde. 
 

80. 4.1.2.1 suunis: Demokraatlike protsesside soodustamine koolides, näiteks õpilasnõukogud, kellel on 
koolis hääleõigus peamistes haldusküsimustes. Interneti ja arvutitehnoloogia (veebiküsitlused) 
kasutamine teemade tõstatamiseks.  
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81. 4.1.2.2 suunis: Lisada kõigis ELi liikmesriikides õppekavasse ELi-teema.  
4.1.3.1 suunis: Mida varem selle õppeprotsessiga alustada, seda parem. Ettepanek on teha seda alates 
vanusest 10–12+. Õpilasnõukogusse kaasamine peaks algama vanuses 12 aastat. Kuni selle vanuseni 
tuleks pakkuda eakohaseid tegevusi.  
4.1.4.1 suunis: Õpetama ei peaks mitte poliitilisi vaateid, vaid ELi demokraatlikke protsesse ja nende 
toimimist. Erinevus peaks olema selge nii õpetajate kui ka õpilaste jaoks.  
4.1.4.2 suunis: Mitte kõik osalejad ei nõustunud sellega, et liikmesriigid võiksid kokku leppida 
üleeuroopalises õppekavas.  
4.1.4.3 suunis: Meil oleks vaja lihtsat protsessi, kuidas ELi toimimist kõigile selgitada. 
4.1.5.1 suunis: Haridussüsteemid ei peaks ELis olema ühtlustatud. 
4.2.2.3 suunis: Ühtne õppekava ELi kohta juba algkoolides.  
4.3.8.1 suunis: Luua keskhariduse jaoks uus õppeaine, mis tutvustab ELi praegust toimimist ja ELi 
võetavaid meetmeid ning seda, kuidas need kodanikke mõjutavad.  
5.1.2.1 suunis: Kodanike osalemise alusena on vaja rohkem teavet ELi kohta ja kodanike suuremat 
teavitamist. Inimesed peavad rohkem teada saama ELi ja Euroopa poliitika kohta (pedagoogika, haridus 
ja koolitus). 
 

82. 4.1.2.3 suunis: Koole võiks motiveerida toetuste või kingitud õppevahendite abil, et innustada neid 
õppekavadesse lisama ELi demokraatia teema.  
4.1.3.2 suunis: Koolidele, kes juurutavad koolielus demokraatlikke tavasid, tuleks maksta toetust. 
Demokraatlike tavade juurutamine ei peaks olema kohustuslik, kuid koolidele tuleks pakkuda 
stiimuleid. 

 

Alamsuund 4.2. Euroopa väärtused ja identiteet 

83. 4.2.1.1 suunis: Otsida osades liikmesriikides esineva natsionalismi ja protektsionismi põhjuseid, 
eelkõige dialoogi kaudu, millel käsitletakse väärtusi ja õiget arusaamist seotud mõistetest. 
 

84. 4.2.1.2 suunis: Käsitleda poliitilise äärmusluse küsimust. Poliitiline äärmuslus kasutab sageli oma 
eesmärkide saavutamiseks ELi-vastast suhtumist. 
 

85. 4.2.1.3 suunis: Edendada pidevat suhtlust liikmesriikide inimestega. Inimesi sellesse protsessi rohkem 
kaasata. Inimestele tuleks anda võimalus võimalikult palju osaleda. 
 

86. 4.2.1.5 suunis: Kooskõlastada ELi eeskirjade järgimist kõigil tasanditel, ka riiklikul ja kohalikul tasandil. 
 

87. 4.2.2.2 suunis: Kohandada teatavatele inimrühmadele antavat teavet. Muuta ja lihtsustada 
terminoloogiat. 
 

88. 4.2.2.4 suunis: Kaasata kõik inimrühmad, kasutades erinevaid uuenduslikke viise. 
 

89. 4.2.2.5 suunis: Võimaldada inimestel ELis rohkem reisida, kohtuda ja erinevaid küsimusi arutada. Ka 
neil, kes ei ole majanduslikult heal järjel. Luua selleks erifond (nagu Erasmus).  
4.3.3.1 suunis: Luua ELis rohkem selliseid vahetusprogramme või dialoogivõimalusi nagu Erasmuse 
programm või käesolev konverents, et inimesed saaksid reisida teistesse riikidesse, kohtuda teistes 
riikides elavate inimestega ning rääkida oma elust ja oma suhestumisest Euroopa Liiduga. 
 

90. 4.2.3.1 suunis: Tegelda desinformatsiooni probleemiga. Pöörata suuremat tähelepanu väärinfo 
allikatele. 
 

91. 4.2.3.2 suunis: Toetada aktiivselt liikmesriike desinformatsioonikampaaniatega seotud kohalike 
probleemide lahendamisel. 
 

92. 4.2.3.3 suunis: Lahendada rändekriisid. 
 

93. 4.2.3.4 suunis: Suurendada interneti turvalisust – kaitse häkkimise eest. 
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94. 4.2.3.5 suunis: Kujundada välja ühine välispoliitika. Kooskõlastada ELi ja liikmesriikide vahel 

välispoliitilisi samme. 
 

95. 4.2.4.1 suunis: Parandada suurtelt hargmaistelt ettevõtetelt maksukogumise protsessi. Samuti 
käsitleda maksuparadiiside probleemi. 
 

96. 4.2.4.2 suunis: Parandada ELi vahendite kasutamise läbipaistvust nii liikmesriikides kui ka ELi 
institutsioonides 

 

Alamsuund 4.3. Teave ELi kohta 

97. 4.3.3.2 suunis: Luua veebipõhiseid foorumeid ja kohtumispaiku, kus inimesed saavad ELi esindajaid 
kuulata, neile küsimusi esitada ja nendega dialoogi pidada, kasutades tõlget mitme keele vahel. 
  

98. 4.3.5.1 suunis: Kasutada suhtlemisel lihtsamat ja arusaadavamat keelt, lisades sellistele teadetele 
üksikasjalikuma ja tehnilisema teabe, et igaüks saaks soovi korral teemadesse süveneda.  
4.3.7.2 suunis: Kasutada paremini ära seda, et tänapäeval on sotsiaalmeedial keskne roll.  
4.3.7.3 suunis: Analüüsida, kes on sihtrühm, milliseid kanaleid see suhtlemiseks kasutab ja kohandada 
teave nende kanalite jaoks (lisades lingid nende jaoks, kes soovivad teemadesse süveneda). 
 

99. 4.3.5.3 suunis: Edastada ELi reklaame suurüritustel (Eurovisioon, spordiüritused jne) ja parima 
eetriajaga saadetes. 
 

100.  4.3.6.1 suunis: Muuta ELi juhtimine kodanikele avatumaks. 
 

101. 2.1.3.2 suunis: Julgustada riiklikke meediakanaleid kajastama rohkem ELi tasandi arenguid.  
3.2.1.1 suunis: Meediat tuleks jõuliselt innustada andma rohkem eetriaega Euroopa teemadele ja 
Euroopa Liidus toimuvale.  
4.3.1.1 suunis: Avalik-õiguslike kanalite teleuudistes peaks olema uudisteplokk ELi kohta, samamoodi 
nagu on uudisteplokk spordi või muude teemade kohta.  
4.3.5.2 suunis: Meedias peaksid olema saated ja eetriajad, mis spetsialiseeruvad ELi käsitlevale teabele.  
4.3.7.4 suunis: Lisada teleuudistesse teabeplokk ELi kohta, nagu see on spordi ja muude teemade 
puhul. 
3.2.1.2 suunis: Olemasolevat ELi tegevusega seotud teemasid (nõukogu, parlament, otsused jne) 
käsitlevat Euroopa telekanalit või uudisteagentuuri tuleks laiendada nii, et see jõuaks praeguse umbes 
kolmandiku ELi kodanike asemel kõigi ELi kodanikeni, kes soovivad seda kasutada. Kogu ELi avaldatav 
teave peaks olema faktiline ja erapooletu.  
3.2.3.4 suunis: Üks võimalik lahendus võiks olla ELi edastatavad avalikud arutelud. Olemas võiksid olla 
ajalehed ja uudisteagentuurid, mis seda teavet inimestele edastavad.  
3.3.3.1 suunis: Parandada kodanike teavitamist EList: kanal, kust leiame kogu teabe ELi kohta, kus ELi 
suhtekorraldajate tiim annab teavet ELi tegevuse kohta, kasutades eri sihtrühmadeni jõudmiseks 
erinevaid suhtluskanaleid, samuti võimalus kaasata liikmesriike andma aktiivselt teavet ELi tegevuse 
kohta; selle võiks lihtsas ja lõbusas vormis lisada koolide õppekavasse.  
4.3.2.1 suunis: Luua Euroopa liidu sõltumatu teabekanal või -agentuur, et edastada tõest teavet ning 
võidelda kallutatud ja valeuudiste vastu. 
4.3.7.1 suunis: Vaja on teabekanalit, mis saaks seda teavet edastada (mida EL teeb ja miks ta seda teeb).  
5.2.3.2 suunis: Kaasata meedia ELi läbipaistvusmehhanismide edendamisse. 
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Viies töösuund: Kodanike osaluse suurendamine 

Alamsuund 5.1. Kodanikuosalus  

102. 5.1.1.1 suunis: Vajame läbipaistvust selles osas, mis puudutab kodanike osalemise protsessides 
arutatut. 
 

103. 5.1.1.2 suunis: Kõik ELi otsused peaksid olema läbipaistvad, et kodanikud tunneksid end kaasatuna. 
5.1.1.3 suunis: Poliitikakujundajad peavad proaktiivselt läbipaistvuse tagama ja kodanikke tuleb 
proaktiivselt teavitada. 

 
104. 5.1.2.5 suunis: Eksperditeadmiste ja poliitika sidumine tuleks institutsionaliseerida. See, näiteks 

konsulteerimine või valitsusekspertide valimine, peaks olema kindlaksmääratud ja läbipaistev. 
 

105. 5.1.2.3 suunis: Peame muutma hääletamise atraktiivseks. Me ei soovi kohustuslikku hääletamist. 
 

106. 5.1.2.4 suunis: Kodanike pidev esindatus Euroopa Parlamendis / Euroopa Komisjonis; kodanikud 
peaksid olema otsuste tegemise protsessi kaasatud. 
5.2.1.1 suunis: Parlamendiliikmete suurem kaasamine ettepanekute tegemisse ja kodanike osalus koos 
parlamentide töökavades konkreetse aja eraldamisega kodanike kaasamisele. 

 
107. 5.1.3.1 suunis: Otsedemokraatia: määratleda konkreetselt teemad, mille puhul tuleks kasutada 

otsedemokraatiat. 
 

108. 5.1.3.2 suunis: Kõigil kodanikel peaks olema võimalus hääletada Euroopa põhiseaduse üle. 
 

109. 5.1.4.1 suunis: Liikmesriikide ja ELi koostööd tuleks mõnes poliitikavaldkonnas parandada. ELi 
tegevusvaldkondi/pädevusi ei tohiks ilma põhjuseta („pimesi“) laiendada. 
 

110. 5.1.4.2 suunis: Analüüsida, miks kaotavad poliitikud ja kodanikud vastastikuse usalduse. 
 

111. 5.1.5.1 suunis: Teabeplatvorm ELi direktiivide ja määruste rikkumiste või mittejärgimise kohta. 
 

Alamsuund 5.2. Kodanikuosalus  

112. 2.1.3.3 suunis: EL peaks olema vastuvõtlik ideedele, mis pärinevad otse kodanikelt, mitte ainult riikide 
valitsustelt. Näiteks võiks luua petitsioonide ja kodanikualgatuste jaoks kogu ELi hõlmava platvormi.  
5.2.1.3 suunis: Teabevahetusplatvorm kodanike ja valitud esindajate vahel, kus on olemas 
mehhanismid tagasiside andmiseks ning suhtluse talletamiseks. 

 
113. 5.2.1.4 suunis: Konsulteerimise laiendamine kodanikele enne otsuste tegemist.  

5.2.3.4 suunis: Kohustuslikud mehhanismid kodanikega konsulteerimiseks, kui töös on ettepanek 
kodanike õiguste vähendamiseks. 
 

114. 5.2.1.5 suunis: Parandada poliitikutepoolse aruandmise mehhanisme, nii et nad ei annaks aru mitte 
ainult oma erakondadele, vaid kodanikele. On vaja enamat kui aruandmine kord aastas. Valimisteks 
valmistudes peaks iga esindaja oma tegevusest aru andma. 
 

115. 5.2.2.1 suunis: Koolidele ja ettevõtetele suunatud programmid, mis käsitlevad seda, mis on teoksil 
seoses osalusmehhanismide ja olemasolevate vahenditega.  
5.3.1.4 suunis: Euroopa õppekava loomine (kodanikuosaluse tutvustamiseks kodanikuõpetuse/eetika 
aine ja ka üldõppekava raames). 

 
116. 5.2.3.1 suunis: Kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, et kutsuda kodanikke üles osalema ja 

edendada nende osalust ELi otsustusmehhanismides. Eriliselt tuleb kaasata koole ja noori. Unustada ei 
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tohi ka täiskasvanuid. 
 

117. 5.2.3.3 suunis: Lühendada aega ja vähendada nõudeid, mis on vajalikud otsuste tegemisel kasutatavate 
läbipaistvus- ja osalusmehhanismide rakendamiseks. 
 
 

Alamsuund 5.3. Kodanikuosalus  

118. 5.3.3.4 suunis: EL peab edendama oma kohalikke esindusi, mis asuksid kohalike omavalitsuste juures 
ja kust saaks teavet ning digitaalse juurdepääsu ELi teabele ja otsuste tegemise protsessidele. 
 

119. 5.3.4.1 suunis: Levitada teavet (ka massimeedias) ELi osalusmehhanismide kohta (ja anda 
üksikasjalikumat teavet siis, kui alanud on mõni konsulteerimine).  
 

120. 5.3.4.2 suunis: Vaadata läbi kriteeriumid, mille alusel otsustatakse, et dokumenti ei tohi avalikustada.  
 

121. 5.3.4.3 suunis: Teha kättesaadavaks teave ELi eri keeltes (mitte ainult inglise, saksa ja prantsuse keeles). 
 

122. 4.2.2.1 suunis: Tagada, et igal inimesel oleks juurdepääs teabele (nutitelefon, internet). 
5.3.3.5 suunis: Tagada kõigile Euroopa kodanikele juurdepääs internetile (et tagada kodanike digitaalne 
teavitamine ja osalemine).  
 

123. 5.3.2.1 suunis: Tagada, et poliitikud suhtuvad kodanikuosalusse tõsiselt.  
5.3.2.2 suunis: Kui kodanike ettepanekud lükatakse tagasi, tuleb poliitikutel paluda võtta selle eest 
vastutus ning põhjendada, miks ettepanekuga edasi ei töötatud. 

 
124. 3.2.3.5 suunis: Kodanike osalemine ja arutelud, näiteks kodanikekogud, peaksid toimuma kohalikul 

tasandil.  
5.1.2.2 suunis: Kodanike paneelarutelud – kasutame neid! Eeldus: poliitikud peavad andma 
üksikasjalikku tagasisidet paneelarutelude tulemuste kohta.  
5.2.1.2 suunis: Kodanike paneelarutelu loomine parlamendis. Paika tuleks panna paneelaruteludes 
osalevate kodanike õigused ja kohustused, eelkõige osalejate vahetumine ja kodanike valimine 
juhuslike mehhanismide alusel. Kodanike paneelarutelusid peab toetama struktuur, mis toetab dialoogi 
kodanike ja valitud esindajate vahel.  
5.3.3.1 suunis: Määrata kindlaks, milliste poliitiliste teemade puhul on vaja kodanike 
paneelarutelu/kaasamist (prioriteetsed teemad), näiteks see, et kodanikuõigusi ei tohiks piirata (nagu 
juhtus pandeemia ajal) ilma kodanike paneelaruteludelt saadud heakskiiduta.  
5.3.3.2 suunis: Kodanike paneelarutelude korraldamine, et koguda ainest erilaadseteks poliitilisteks 
arvamusavaldusteks.  
5.3.3.3 suunis: Tagada, et kodanike arutelul osalevate kodanike valim on elanikkonna suhtes 
representatiivne (sotsiaal-demograafiline mitmekesisus ja ka vähemuste esindatus). 


