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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 Euroopa probleemide ja 

prioriteetide teemalises arutelus, et rajada koos 

tulevikukindel Euroopa. Konverentsi 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 

annab igale ELi kodanikule võimaluse osaleda arutelus 

ükskõik millises ELi 24 ametlikus keeles. Inimesed saavad 

esitada oma ideid, toetada teiste omi ning neid 

kommenteerida. Samuti on see koht, kus igaüks saab jagada 

teavet konverentsiürituste kohta ja anda teada tulemustest. 

Platvormi kõik postitused kogutakse kokku, neid 

analüüsitakse ja esitatakse sisendina Euroopa kodanike 

paneelarutelude ja konverentsi täiskogu töö tarbeks.  

Esimene platvormi käsitlev vahearuanne avaldati 

15. septembril ja see hõlmas postitusi platvormi tegevuse 

algusest 19. aprillil kuni 2. augustini 2021. Käesoleva teise 

vahearuande eesmärk on käsitleda lisaks postitusi, mis on 

tehtud kuni 7. septembrini 2021. Arvestades suhteliselt 

lühikest ajavahemikku, on uued postitused võrreldes 

esimese vahearuandega esitatud eraldi iga teema lõpus 

olevas kastis. Need on integreeritud kommenteeritud 

kokkuvõttesse ja mõttekaartidesse. Üksikasjalikum teave 

platvormil iga liikmesriigi tehtud postituste kohta on 

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
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saadaval lisaaruandes, mis tehakse platvormil samaaegselt 

kättesaadavaks. 

Kuna konverents on ikka veel algjärgus, ei saa selles 

aruandes esitatud tähelepanekuid mingil juhul tõlgendada 

kui platvormiarutelude prognoositavat tulemust. 

Sedamööda, kuidas platvormile lisandub aja jooksul uusi 

postitusi, koostatakse lähikuudel nende kohta uusi 

aruandeid ja ülevaateid, sealhulgas liikmesriikide kaupa. 

Käesolevat aruannet lugedes on samuti oluline meeles 

pidada, et platvormipostitused esindavad nende tegijate ja 

mitte kõigi Euroopa kodanike seisukohti tervikuna. Neid 

arutatakse ja hinnatakse põhjalikumalt Euroopa kodanike 

paneelaruteludel ja konverentsi täiskogul. 

Aruande analüüsitulemused esitatakse järgmiste platvormil 

ette antud teemade järgi.  

‒ 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 

Euroopa kodanike paneelarutelude tarbeks on platvormi 

jaotises „Muud ideed“ toodud ideed paigutatud ühte eespool 

nimetatud üheksasse teemasse või mitut teemat hõlmavate 

küsimuste puhul mitmesse teemasse. Iga teema puhul 

antakse ülevaade ideede ja ürituste temaatilisest 

rühmitamisest teemavaldkondade ja alateemade kaupa. 

Mõttekaart näitab sisuanalüüsi teemavaldkondade ja 

alateemade kaupa visuaalselt.  

Meetoditutvustus 

Aruandes keskendutakse peamiselt platvormipostituste 

kvalitatiivsele analüüsile. Postitajate ideede ja 

kommentaaride põhjal on koostatud üldine ülevaade 

platvormi sisust. Iga teema kohta on uurimismeeskond 

teinud käsitsi tekstianalüüsi ja väljapakutud ideed 

klasterdustarkvara abil rühmitanud. Seejärel on 

koostatud ühiste teemavaldkondade ja võimalike 

alateemade kokkuvõte. Teemavaldkondadesse ja 

alateemadesse rühmitamine toimub etteantud teemade 

raames. Seepärast võivad mitut teemat hõlmavad ideed 

või postitajate poolt mitmesse teemajaotisesse või 

jaotisesse „Muud ideed“ sisestatud ideed leida 

käesolevas aruandes käsitlemist mitu korda asjaomaste 

teemade all. Sellise lähenemise põhjuseks oli soov anda 

igast konverentsi teemast tervikpilt.  

Ideede rühmitamine teemavaldkondadeks ja 

alateemadeks ei väljenda asjaomase teema kohta 

esitatud ideede või kommentaaride hulka. See tähendab, 

et väikese arvu postitajate tõstatatud küsimused leiavad 

käesolevas analüüsis samuti kajastamist, kui need 

esindavad võrreldes teiste postitajatega uudset 

vaatenurka. Eesmärk on anda üldine ülevaade 

platvormil praegu sisalduvate ideede ulatusest ja 

mitmekesisusest ning mitte keskenduda niivõrd ideede 

suhtelisele toetusele või praeguses etapis kindlaks 

tehtud teemavaldkondade ja alateemade kogusele.  

Siiski on välja toodud ka kvantitatiivseid elemente 

(ideede, kommentaaride, toetushäälte, ürituste arv), et 

kajastada platvormil toimuvate arutelude hetkeseisu, 

sealhulgas suurt huvi mõne idee vastu või mõne idee üle 

peetavat arutelu. 

Juhime ka tähelepanu sellele, et käesolevas aruandes 

esitatud analüüsis peetakse mõiste „postitused“ all 

silmas postitatud ideid, kommentaare ja üritusi ning 

mõiste „mõttevahetus“ all postitatud ideid ja 

kommentaare. 

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

konverentsi mitmekeelse digiplatvormi tegevus alates selle 

loomisest kuni 7. septembrini 2021. 

Vaadeldud perioodil registreeriti platvormil 22 498 

postitust – 7115 ideed, 13 304 kommentaari ja 2079 

üritust –, mis hõlmasid kõiki kümmet teemat. Kõige 

aktiivsemat tegevust on selgelt näha Euroopa päeva paiku 

(9. mai). 

Euroopa demokraatia ja kliimamuutuste teemad on saanud 

sellel esimesel vaatlusperioodil vaieldamatult kõige rohkem 

postitusi, millele järgneb avatud teema „Muud ideed“. Kõik 

ELi liikmesriigid on olnud aktiivsed. Mis puudutab 

osalejate profiili, on eri vanuserühmad üsna hästi esindatud, 

kusjuures kõige aktiivsemad on 55–69aastased. Ligikaudu 

60% postitajatest on vastanud, et nad on meessoost, ja 15%, 

et nad on naissoost. Neljandik postitajatest ei ole aga oma 

soo kohta teavet sisestanud. Siinkohal märgitakse, et 

platvormile saavad postitusi teha ka organisatsioonid. 

Kõige hiljutisemal perioodil, mis hõlmas ajavahemikku 

esimese ja praeguse vahearuande esitamise vahel 

(2. augustist 2021 kuni 7. septembrini 2021), on käsitletud 

uusi teemasid ja alateemasid. Järgnevalt on toodud lühike 

ülevaade. 

‒ Eriti tihedat mõttevahetust täheldati seoses 

kliimamuutuste ja keskkonnaga, mille alla tekkis kõige 

rohkem uusi teemasid ja alateemasid. Olemasolevaid 

teemasid, nagu saaste, põllumajandus ja transport, on 

laiendatud ning tarbimise teemas on registreeritud 

Kommenteeritud 

kokkuvõte  
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kõige rohkem uusi alateemasid. Lisatud on kaks uut 

teemat, mille alla on postitatud ideid elurikkuse, 

maastike ja ehituse kohta.  

‒ Ka tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja 

töökohtade teemal on päris palju uusi alateemasid, 

mis kinnitavad üleskutseid soolise 

võrdõiguslikkuse suurendamiseks, aga ka mitmeid 

ideid töötingimuste kohta. 

‒ Teiste teemade puhul on eelmisel perioodil 

olemasolevaid teemasid ja alateemasid korratud ja 

laiendatud. Aktuaalsed sündmused tekitavad 

platvormil pidevalt uusi ideid. Märkimisväärne 

näide sellest on USA armee tagasitõmbumine 

Afganistanist ja poliitiline vastasseis, mis tuleneb 

ELi Valgevene suhtes kehtestatud 

majandussanktsioonidest. Mõlemad sündmused 

on viinud selleni, et postitajad nõuavad jätkuvalt 

ELi pädevuse suurendamist näiteks sellistes 

valdkondades nagu ränne ja välispoliitika.  

 

Kliimamuutused 

ja keskkond 

Postitajad juhivad tähelepanu kliimamuutustele ja nende 

tagajärgedele ning arvukatele keskkonnaprobleemidele 

ning kutsuvad üles võtma konkreetseid meetmeid nendega 

tegelemiseks. Ideed saab rühmitada temaatiliselt järgmiselt. 

‒ Saaste on määratletud kui suur 

keskkonnasurvestaja. Postitajad soovitavad 

meetmeid ülemaailmse CO2 heite, vee- ja 

valgusreostuse vastu võitlemiseks. 

‒ Elurikkuse edendamine koos üleskutsetega 

taasmetsastamisele, raadamise peatamisele ja 

rohkematele uurimiskeskustele. 

‒  Postitajad, kes soovivad võtta meetmeid 

alternatiivse keskkonnahoidliku transpordi 

arendamiseks ja kasutamiseks, peavad suureks 

saasteallikaks transporti. Arutlusele kuuluvad 

ühistranspordi eri vormid. 

‒ Põllumajanduse teema populaarne alateema on 

üleskutse lõpetada pestitsiidide kasutamine ja 

üldiselt võtta kasutusele keskkonnahoidlikumad 

põllumajandustavad, sealhulgas kliimamuutustega 

kohanemine. Muude keskkonnameetmetena 

nimetatakse järgmist: edendada kohalikku 

põllumajandust, elurikkust, taimetoitlust ja 

veganlust ning õiglaseid hindu 

põllumajandustootjatele.  

‒ Tarbimise teema raames nõuavad postitajad 

tugevamaid jäätmete ja toidujäätmetega 

tegelemise ning ringlussevõttu edendavaid 

meetmeid, mis oleksid suunatud nii tootjatele kui 

ka tarbijatele. Lisaks nõutakse meetmeid 

säästvama tarbimise edendamiseks eri 

valdkondades, alates turismist ja moetööstusest 

kuni elektroonikaseadmeteni. 

‒ Konkreetne teema on pühendatud kestliku 

elamuehitusega, keskkonnahoidlike 

ehitusmaterjalidega ja algatusega „Uus Euroopa 

Bauhaus“ seotud ideedele. 

‒ Keskkonnavaenulike toetuste kaotamine ja 

ettepanek kehtestada kestlikkusmaks. 

‒ Alternatiivsete keskkonnahoidlike energiaallikate 

ja kütte edendamine ning nendesse investeerimine.  

 

 

 

Tervis   

Tervise teema hõlmab arvukaid teemavaldkondi. Postitajad 

soovivad suuremat ühtlustamist ja integreerimist, mida 

mõjutab ka COVID-19 kogemus ja selle tagajärjed. 

Põhilised teemavaldkonnad on järgmised. 

‒ Tihedam koostöö või isegi tugevdatud ELi 

tervishoiusüsteem, mis tagab kõigi jaoks 

juurdepääsu tervishoiuteenustele. 

‒ ELi-poolse koordineerimise vajadus innovatsiooni 

ja tervisealastesse teadusuuringutesse tehtavate 

investeeringute puhul, eelkõige arvestades ELi 

rahvastiku vananemist. 

‒ Terviseteadlikkuse, tervisliku eluviisi ja toitumise 

propageerimise vahendid ja meetmed, samuti 

ennetavam rahvatervise alane lähenemine.  
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‒ COVID-19 tagajärgede hindamine ja sellest 

saadud õppetunnid. 

Tugevam majandus, 

sotsiaalne õiglus ja 

töökohad  

Postitajad rõhutavad, kui oluline on, et Euroopa muutuks 

kaasavamaks ja sotsiaalselt õiglasemaks, eriti COVID-

19 pandeemia kontekstis. Lisaks leiavad postitajad, et ELi 

eduka toimimise ja edasise majanduskasvu jaoks on 

määrava tähtsusega eri inimrühmade, eelkõige kõige 

ebasoodsamas olukorras olevate rühmade heaolu. Selle 

teema tähelepanuväärseimad teemavaldkonnad on 

järgmised. 

‒ Maksustamine õiglases ja kaasavas majanduses: 

näiteks äriühingute vahelist ausat konkurentsi 

tagavad maksumeetmed, keskkonnamaksud ja 

kogu ELi hõlmav miinimummaks 

maksuparadiiside vastu võitlemiseks.  

‒ Postitajad leiavad, et sotsiaalse õigluse 

saavutamiseks on olulised 

sotsiaalkindlustusmeetmed. Kõige sagedamini 

arutatud idee on tingimusteta põhisissetulek.  

‒ Ettepanekud luua kaasavam ja sotsiaalselt 

õiglasem Euroopa, mis on kooskõlas Euroopa 

sotsiaalõiguste sambaga: näiteks 

sotsiaalkaitsemeetmete võtmine, soolise palgalõhe 

kaotamine, sooline võrdõiguslikkus, puuetega 

inimeste õigused, LGBTI-inimeste õigused ja 

esindatus. 

‒ Ühtne maksupoliitika Euroopa maksureformi abil, 

mis tagaks Euroopale ühtsema tuleviku, sealhulgas 

rohkem ELi omavahendeid või liikmesriikidest 

sõltumatu eelarve. 

‒ Majanduse taastamine, sealhulgas mure 

valitsemissektori kasvava võla pärast ELis, 

arutelud Euroopa Keskpanga rolli üle, üleskutsed 

vaadata läbi stabiilsuse ja kasvu pakt ning 

laiendada taastefondi, samuti toetada kohalikku 

tootmist ja kohalikku tarbimist, et hoogustada ELi 

majandust. 

‒ Töötingimused, sealhulgas selgemad reeglid 

kodust (ja ka välismaalt) töötamise kohta, lühemad 

töönädalad, tasustamata praktika keelustamine. 

‒ Erimeetmed veelgi suuremaks tööjõu liikumise 

soodustamiseks ELis ning liikuvuses osalevate 

eurooplaste õiguste suurendamiseks.  

‒ Töökohtade loomise hoogustamine, investeerides 

innovatsiooni, haridusse ning teadus- ja 

arendustegevusse. 

EL maailmas  

Üldjoontes soovivad postitajad ELi tugevamat kohalolu 

maailma poliitilisel areenil – nii oma naabruspoliitikas, 

sealhulgas seoses Lääne-Balkaniga, kui ka suhetes näiteks 

Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidega. Platvormipostitajad 

leiavad, et EL peaks olema söakam nii pehme kui ka tugeva 

jõu kasutamisel. Platvormilt leiab järgmiseid ideid. 

‒ Jõulisem välispoliitika, milleks tuleks kasutada eri 

vahendeid ja mehhanisme, et ELi ülemaailmsel 

poliitilisel areenil väärtustataks ja tõsiselt võetaks. 

Muu hulgas tuleks kasutada pehmet jõudu 

mitmepoolsuse propageerijana, aga ka tugevat 

jõudu. Palju arutletakse ka selle üle, et ühine 

kaitsepoliitika peab võimaldama sekkumist, kuid 

samuti heidutama ja näitama geopoliitilist võimu 

teiste ülemaailmsete jõudude seas.   

‒ ELi armee loomine. 

‒ Tegevus, mis aitaks maailma poliitilisel areenil 

tunnetada ELi ühtsena ja selle institutsioone 

ühtsetena. Nähtavam kohalolu, kus liikmesriigid 

lõpetavad omavahelise konkureerimise. See 

haakub ka platvormil mujal arutlemist leidnud 

üleskutsega luua föderaalne Euroopa. 

‒ Ühine välispoliitika, milles Euroopa Parlamendil 

on suuremad volitused, ja ühehäälsuse nõude 

ümbermõtestamine.  
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Väärtused ja õigused, 

õigusriik, julgeolek ja 

turvalisus 

Märkimisväärne osa selle teema raames toimuvast 

mõttevahetusest käsitleb nn mitteliberaalsete demokraatiate 

esilekerkimise ohtu ELis ja vajadust kaitsta ELi väärtusi. 

Peamised teemavaldkonnad ja ideed on järgmised. 

‒ Osa postitajaid keskendub sellele, millised on ELi 

väärtused, ning nõuab suuremat soolist 

võrdõiguslikkust ja arutelusid kristlike väärtuste 

osatähtsuse üle. 

‒  Sageli tõstetakse esile eraelu puutumatuse kaitset 

kiiresti muutuvas tehnoloogilises keskkonnas, 

samuti vajadust kaitsta laste turvalisust seoses 

nende tegevusega internetis. 

‒ Mõned postitajad peegeldavad püüdlust naasta 

normaalsusesse niipea, kui COVID-19 olukord 

seda võimaldab.  

‒ On ka üleskutseid kaitsta paremini LGBTI-

inimesi, suruda maha vaenukõnet ja võtta juhtroll 

loomade õiguste kaitsmisel. 

‒ Tehakse mitmeid konkreetseid ettepanekuid selle 

kohta, kuidas parandada ELi väärtuste ja õigusriigi 

põhimõtte kaitset ELis ning inimõiguste kaitset 

üldisemalt.  

‒ Julgeolekuteema raames arutavad mitmed osalejad 

ELi armee ideed ning tõstatatakse vajadus Euroopa 

riikide vahelise tihedama koostöö järele 

sisejulgeoleku küsimustes. 

 

Digiüleminek  

Üldiselt rõhutavad postitajad, et oluline on soodustada ja 

juurutada digiüleminekut paljudes valdkondades alates 

majandusest kuni tervishoiuni. Siiski tuuakse välja ka 

mitmeid digiüleminekuga seotud probleeme, nagu eetilised 

kaalutlused, isikuandmete kaitse üldmääruse puudused ja 

küberohud. Põhilised teemavaldkonnad on järgmised. 

‒ Majanduse digitaliseerimine krüptoraha-alaste 

meetmete abil ja üleskutse võtta kasutusele 

digitaalne euro.  

‒ Digitaalse innovatsiooni toetamise vahendid ja 

meetmed, näiteks tehisintellekt ja digitaalse 

suveräänsuse hoogustamine. See hõlmab mitmeid 

alateemasid. Kestlik tootmine, sotsiaalmeedia ja 

platvormid, mis oleksid kooskõlas ELi 

standarditega eraelu puutumatuse kohta, ning 

laiemalt sellise konkurentsivõimelise ja maailmale 

avatud Euroopa digitaalse ökosüsteemi 

ülesehitamine, mis ühtlasi oleks turvaline ja eraelu 

puutumatust austav. 

‒ Töötajate digioskused ja ettevõtete toetamine 

digiüleminekuga kohanemisel. 

‒ Küberarmee, mis kaitseks ELi küberohtude eest. 

‒ E-valimiste laialdasem kasutamine, et muuta 

hääletamine kättesaadavamaks, eelkõige 

pandeemia kontekstis. Osa kommenteerijaid 

kutsub aga sellega seoses üles ettevaatlikkusele.  

‒ Digitaalandmete ja andmekaitse teemat 

arendatakse üha enam ideede abil, mis puudutavad 

tundlike isikuandmete tsentraliseeritud talletamist, 

üldkasutatavate võrkude kaitsmist avatud 

lähtekoodiga tarkvara või plokiahelaga ning laste 

turvalisuse kaitsmist digitaalkeskkonnas. 

‒ ELi digitaalne ühendamine koos ettepanekutega 

digiportaalide kohta, üleeuroopaline tuvastamine 

digitaalse eID kaudu või üleeuroopaline 

autentimismeetod isikuandmetele juurdepääsu 

saamiseks või avalike teenuste jaoks. 

‒ Investeerimine digiharidusse ja digitaalsesse 

heaolusse, et edendada tervislikku ja teadlikku 

tehnoloogiakasutust. 

 

Euroopa demokraatia  

Selle teema all esitatud ideed hõlmavad väga erinevaid 

küsimusi. Postitajad kutsuvad üles ELi institutsioone ümber 

korraldama või lausa Euroopa Liitu föderaliseerima. 

Mitmetes ettepanekutes kutsutakse üles suurendama 
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kodanike osalust ja kaasatust. Tähelepanuväärseimad 

teemavaldkonnad on järgmised:  

‒ ELi föderaliseerimise küsimust tõstatatakse sageli 

ja seda esineb ka platvormi muude teemade all. 

Mõned osalejad pooldavad detsentraliseerimist, 

kus liikmesriikidel oleks suurem võim.  

‒ Välja pakutakse institutsioonilisi reforme, mille 

eesmärk on muuta ELi institutsioonid tõhusamaks 

ja läbipaistvamaks ning tuua need kodanikele 

lähemale. Kõige sagedamini soovitatakse 

postitustes nõukogu ühehäälsuse asemel 

kvalifitseeritud häälteenamust ja Euroopa 

Parlamendi rolli suurendamist.  

‒ Mehhanismid ELi kodanike osalemise 

suurendamiseks: ELi presidendi valimine, 

Euroopa Parlamendi valimine riikideüleste 

erakonnanimekirjade alusel või riikideülesed 

valimiskampaaniad. Välja on pakutud ka muid 

meetmeid, et muuta kodanikega konsulteerimine ja 

nende osalemine ELi juhtimise struktuurseks 

elemendiks.  

‒ Mehhanismid ja vahendid, mis võimaldavad ELi 

kodanikke paremini kaasata ning tagada, et nad 

oleksid ELiga rohkem seotud ja EList ja selle 

otsustest rohkem teadlikud. Ettepanekuid, mis 

käsitlevad paremat teabevahetust, ühiseid ELi 

meediaplatvorme ja Euroopa vaimsuse 

edendamist, on esitatud ka hariduse, kultuuri, 

noorte ja spordi teema all.  

‒ Mehhanismid ja vahendid demokraatlike väärtuste 

kaitsmiseks lobitöö ja korruptsiooni puhul ning 

demokraatlikke põhimõtteid eiravate valitsuste 

vastu suunatud meetmed. 

 

 

Ränne  

Selleteemaline mõttevahetus on polariseerunud. Tegemist 

on kõigist teemadest enim polariseerunud teemaga, kus 

ühed väljendavad absoluutset vastuseisu igasugusele 

rändele ja teised pooldavad inimõiguskesksemat 

rändepoliitikat. Mõttevahetuse võib jagada järgmiselt. 

‒ Postitused, milles ollakse vastu ELi-suunalisele 

rändele ning väljendatakse mittenõustumist, 

pettumust ja ohutunnet oma kultuurilisele 

identiteedile.  

‒ Postitused, milles arutatakse ja soovitatakse 

konkreetseid meetmeid ja vahendeid rände 

vähendamiseks või kontrollitud rände eri vorme.   

‒ Postitused, milles rõhutatakse vajadust tegeleda 

rände algpõhjustega päritoluriikides näiteks 

tõhustatud arengupoliitika abil või seatakse 

kahtluse alla ELi kaubanduslepingud ja sõjaline 

sekkumine. Käesolevalt käsitletakse ka 

kliimamuutuste põhjustatud rände vastu võitlemise 

viise. 

‒ Postitused, milles nõutakse inimõigustega 

arvestavat rändepoliitikat, suuremat solidaarsust ja 

paremat integratsiooni. 

‒ Vahendid ja meetmed integratsiooni 

hõlbustamiseks ning rändajate ja ELi alaliste 

elanike õiguste toetamiseks. 

 

Haridus, kultuur, 

noored ja sport 

Selle teema sisu on praegu väga killustunud ning sisaldab 

palju eri ideid, kõige enam hariduse ja kultuuri kohta. Selle 

teema puhul on teemavaldkonnad valdkonnaülesed ja 

kajastuvad platvormil ka mujal.   

‒ Praegu arutatakse peamiselt ideede üle, kuidas 

saaks läbi hariduse, kultuuri ja spordi edendada 

Euroopa identiteeti ja Euroopa kodakondsust. 

Esitatud on mitmesuguseid ettepanekuid 

vahetusprogrammide ja suhtluse arendamise 

kohta, näiteks Erasmuse programmi ja 

üleeuroopaliste spordiürituste kaudu. 

‒ Haridusega seoses mainivad postitajad vajadust 

mõtestada haridus ümber, arvestades laialdast 

digitaliseerimist, üleeuroopalist haridusalast 

liikuvust ja pehmete oskuste edendamist.  
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‒ Suurt rõhku pannakse meedia ja Euroopa 

ajakirjanduse ning Euroopa produktsiooni rollile 

Euroopa väärtuste ja kultuuri levitamisel. 

‒ Kogu platvormil on eri teemade all tehtud 

ühendava, ühise keele ettepanekuid. 

‒ Selle teema alt leiab lisaks ideid konkreetsete 

meetmete kohta noorsoo ja noorte tööpuuduse 

valdkonnas. 
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Tegevuse ülevaade 

Alates mitmekeelse digiplatvormi loomisest 19. aprillil 

kuni 7. septembrini 2021 on platvormil kokku registreeritud 

22 498 postitust (ideed, kommentaarid ja üritused). 

Tegevuse võib jagada järgmiselt.  

‒ Ideid: 7115 

                                                           
1 Seni on üritusel osalejaid üle 100 000. 

‒ Kommentaare: 13 304 

‒ Üritusi: 20791 

Trendijoon (vt joonis 1) näitab kahte suurima postituste 

arvuga perioodi. Esimene tippaeg oli platvormi käivitamisel 

ja teine Euroopa tuleviku konverentsi avamisel Euroopa 

päeval (9. mai). 

1. Platvormipostituste 

ülevaade  

 



   
 

   

 

Joonis 1 – Päevas tehtud postituste arvu näitav ajajoon (19.4.2021–7.9.2021) 
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Enne platvormil osalemist palutakse postitajatel esitada 

teavet oma elukohariigi, hariduse, vanuse, soo ja 

tööhõiveseisundi kohta. Neid andmeid töödeldakse 

anonüümselt. Kuna seda teavet jagatakse vabatahtlikult, on 

selle alusel allpool esitatud ülevaade piiratud. Näiteks 

pärineb 29% postitustest osalejatelt, kes ei avaldanud oma 

elukohariiki.  

Nagu on näha joonisel 2, mis sisaldab postituste koguarvu 

riikide kaupa, on platvormil aktiivsed kõik ELi 

liikmesriigid. Lisaks registreeriti 32 postitust kolmandatest 

riikidest väljaspool ELi. 

Joonis 2 – Postituste arv riikide kaupa (19.4.2021–

7.9.2021)

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 (19.4.2021–7.9.2021) 
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Kes aruteludes osalevad  

Platvormipostitajatest on umbes kuus kümnest 

(60,4%) märkinud, et nad on meessoost, ja 15%, 

et nad on naissoost. Paraku neljandik (24,6%) oma sugu ei 

avaldanud ja 0,2% oli märkinud „muu“, seega annavad 

arvud vaid piiratud ülevaate. Siinkohal märgitakse, et 

platvormile saavad postitusi teha ka organisatsioonid. 

Vanuserühmad on praegu üsna mitmekesiselt esindatud: 

postituste poolest kõige aktiivsem vanuserühm on hiljutisel 

ajal 55–69aastased (22,1%), neile järgnevad 25–39aastased 

(20,7%).  

Tegevusalade poolest on platvormil endiselt kõige 

aktiivsemad kutsetöötajad (15,3%) ja juhid (12,8%). 

Pensionärid on samuti üsna aktiivsed (12,6%), samas on 

õpilaste aktiivsus võrreldes eelmise perioodiga vähenenud 

(10,7%). Füüsilise töö tegijad (7%), füüsilisest isikust 

ettevõtjad (9,7%) ja töötud (2,7%) on platvormil olnud seni 

suhteliselt väheaktiivsed.  

Mis puudutab haridustaset, siis on seni väga aktiivsed olnud 

kõrgharidusega inimesed (49%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4 – Osalejate 

vanus, sugu, haridus ja tegevusala (19.4.2021–7.9.2021) 
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Teemad, mille kohta on 

tehtud enim postitusi  

Alates konverentsi alguskuudest on kõige 

rohkem postitusi (ideed, kommentaarid ja üritused) tehtud 

Euroopa demokraatia teemal (4026), millele järgneb 

kliimamuutuste ja keskkonna teema (3791). Kolmandal 

kohal on muude ideede alla tehtud postitused, sellele 

järgneb „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ 

(populaarsuselt neljas) ning „EL maailmas“ (populaarsuselt 

viies) (vt joonis 5). Nagu eespool märgitud, jagati muude 

ideede alla tehtud postitused analüüsi käigus teiste teemade 

vahel laiali. Mõni teema on saanud rohkem kommentaare 

või ideid kui teised – näiteks on kõige rohkem ideid 

postitatud kliimamuutuste ja keskkonna teema alla (1 307). 

Samamoodi on Euroopa demokraatia teema alla postitatud 

kokku 373 üritust, mis on märkimisväärselt rohkem kui mis 

tahes muu teema puhul.  

 

  

Joonis 5 – Platvormipostitused teemade kaupa (19.4–7.9.2021) 
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Hiljutine areng 

 

2. augustist 2021 kuni 7. septembrini 2021 tehti platvormil 

kokku 2839 postitust, sealhulgas:  

 1017 ideed  

 1425 kommentaari  

 397 üritust.  

Viimase perioodi nädala keskmine oli augusti esimesel 

poolel (9.–15. august) 89 postitust ja kuu lõpus (30. august 

– 5. september) 79 postitust päevas. Madalaimad nädala 

keskmised näitajad registreeriti augusti keskel ja septembri 

alguses (51 postitust päevas). Postituste mahu poolest oli sel 

perioodil esikolmikus Saksamaa, Prantsusmaa ja Belgia, 

vastavalt 443, 206 ja 184 postitusega. Nendele järgnesid 

Hispaania ja Soome, kes tegid vastavalt 185 ja 

145 postitust. 

Suurim elanike arvu suhtes proportsionaalne postituste arv 

pärines augustis Soomest. Lisaks täheldati augustis Lätist, 

Belgiast, Luksemburgist ja Ungarist pärinevat suurt 

postituste arvu miljoni elaniku kohta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Joonis 7 – Postituste arv riikide lõikes miljoni elaniku 

kohta (2.8.2021–7.9.2021) 

 

 

 

Joonis 6 – Postituste arv riikide lõikes (2.8.2021–

7.9.2021) 

443
206

184
185

145
114

96
83
78

60
44

33
40

26
29

20
18
15
15
9
9
8
8
7
4
3
3

DE

FR

BE

ES

FI

NL

HU

RO

IT

CZ

PL

LV

AT

DK

PT

SE

SK

BG

SI

EL

HR

IE

LT

LU

MT

CY

EE

26
17

16
12

10
8

7
7

6
5

5
5
4
4

3
3
3
3
3
2
2
2
2

2
1
1

1

FI

LV

BE

LU

HU

MT

SI

NL

CZ

DE

DK

AT

RO

ES

SK

FR

LT

PT

CY

EE

HR

BG

SE

IE

IT

PL

EL



 

 

 

© Kantar Public 2021 18 

 
Populaarsed 
prioriteedid 
2. augustist 2021 

kuni 7. septembrini 2021 

Populaarsete prioriteetidega seoses on möödunud perioodil 

kõige rohkem aktiivsust tekitanud teemad 

„Kliimamuutused ja keskkond“ (638 ideed, kommentaari, 

üritust) ning „Haridus, kultuur, noored ja sport“ (392 ideed, 

kommentaari ja üritust), kusjuures kategooria „Haridus, 

kultuur, noored ja sport“ edestas „Euroopa demokraatia“ 

teemat sellel perioodil postituste arvu poolest (391 ideed, 

kommentaari ja üritust).  

Teemaga „Kliimamuutused ja keskkond“ seotud postituste 

suur arv väljendub ka selle valdkonna teemade ja 

alateemade laienemises.  

 

 

 

 

 

  

Joonis 8 – Võrdlev ülevaade postitustest teemade kaupa eelmisel perioodil ja kõik kokku 
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Teema „Kliimamuutused ja keskkond“ alla on alates 

platvormi loomisest sisestatud kokku 3791 kommentaari, 

ideed ja üritust (1307 ideed, 2128 kommentaari ja 

356 üritust). Seoses kliimamuutuste kontseptsiooni ja 

teadlikkusega nende tagajärgedest juhivad postitajad 

tähelepanu arvukatele keskkonnaprobleemidele ja nõuavad 

nende lahendamiseks konkreetsete pidevate meetmete 

võtmist. Selle teemaga seotud ideed on mitmekesised ja 

neid võib jagada järgmisteks teemavaldkondadeks. 

 Saaste 

 Transport 

 Põllumajandus 

 Tarbimine 

 Subsideerimine, maksustamine 

 Energeetika 

 Hoiakute ja käitumisviiside muutmine 

Saaste  

Postitajad peavad saastet üheks maailma suurimaks 

keskkonnasurvestajaks. Arutletakse rohepöörde teemal ja 

pakutakse mitmeid lahendusi saaste vähendamiseks (vt 

üritus). Näiteks pakutakse platvormi ühe kõige enam toetust 

leidnud ideena välja, et ELis tuleks hakata kasutama jõulist 

ja kaasavat juhtimisstiili, kus kõigil tasanditel on 

2.  Kliimamuutused 
ja keskkond 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/515
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kohanemispõhimõtete kujundamisse ja täitmisesse kaasatud 

nii töötajad kui ka ametiühingud. Tuuakse välja, et ELi 

kliimamuutuste vastu võitlemise strateegia peaks hõlmama 

konkreetseid poliitikameetmeid, et säilitada töökohti ning 

kaitsta töötajate tervist ja ohutust, samuti peaks see 

hõlmama aktiivset tööturupoliitikat ning ümberõpet ja 

koolitusi, et vältida töökohtade kaotust (vt idee). 

Arutlusel on mitmed saastevaldkonnad ja järgmised 

alateemad: CO2 heide, raadamine, veereostus, valgusreostus 

ja plasti kasutamine. 

CO2 heite puhul on üks enim arutatud küsimusi 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 idee). Lisaks 

kutsutakse üles laiendama ELi heitkogustega kauplemise 

süsteemi (HKS).  

Üks ideede alateema käsitleb raadamist, millega seoses 

kutsutakse üles investeerima Euroopa taasmetsastamisse (vt 

nt idee) või maailma taasmetsastamisse, et päästa planeedi 

kopsud – Amazonase vihmametsad, ja muud vihmametsad 

maailmas, et lisaks ülemaailmse süsinikdioksiidisaaste 

vähendamisele ning taime- ja loomaliikide kaitsmisele 

vähendada ka rändesurvet Euroopale (vt nt idee). 

Veereostuse alateema puhul pööratakse suurt tähelepanu 

vajadusele tagada tulevikus ohutud joogiveevarud ja puhtad 

ökosüsteemid (vt üritus). Lisaks on tehtud konkreetseid 

ettepanekuid ookeanitaseme tõusu ja jõevee reostuse 

tõkestamiseks (vt nt üritus). Ühe ideena soovitatakse luua 

rajatised jõgedest ja ookeanidest eemaldatud plasti 

ringlussevõtuks (vt idee). 

Mõne platvormile postitatud idee eesmärk on vähendada 

valgusreostust (vt nt idee). 

 

Transport 

Suur hulk transporditeema alla postitatud ideid keskendub 

transpordi ja saaste vahelisele seosele. Osa allpool loetletud 

ettepanekutest käsitleb transpordisüsteemi muutmist, et 

saastet vähendada. 

Platvormil esitatud ideedes, mis käsitlevad 

transpordisüsteemi muutmist, kutsutakse eelkõige üles 

keelustama ELis lühilennud, et vähendada saastet (vt nt 

idee). Postitajad toovad 

välja, et tänu pandeemiale on lennundustööstuse osakaal 

juba vähenenud. 

Üldiselt leiab laialdast toetust lähilendude 

keskkonnahoidlikuma alternatiivina Euroopa 

ühistranspordisüsteemide täiustamise idee (vt nt idee). 

Täpsemalt arutatakse laialdaselt Euroopa ühise 

raudteevõrgu küsimust (vt nt idee). Üks postitaja pakub 

välja idee võtta kasutusele otsingumootor Euro 

Trainscanner, mis muudaks rongireisid atraktiivsemaks (vt 

idee), teine soovitab võtta kasutusele ühise ELi pileti, mille 

puhul oleks linnatransport tasuta (vt idee). 

Muud ideed puudutavad ühise jalgrattavõrgu rajamist, 

näiteks jalgrattateede laiendamise või üleeuroopalise 

jalgrattateevõrgu loomise kaudu (vt nt idee). 

Veel üks ideekogum keskendub innovatsioonile ja 

elektrisõidukite, näiteks elektriautode ja -jalgrataste 

arendamisele ning nende integreerimisele praegusesse 

keskkonda, näiteks laadimisjaamade võrgustiku tagamise 

abil (vt nt idee). 

Transpordi CO2 heite vähendamise ja 

keskkonnahoidlikuma transpordi küsimuses tõstavad 

osalejad esile ka piiriüleste projektide tähtsust 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). 

 

Põllumajandus 
Põllumajanduse valdkonnas toetavad 

postitajad üsna sageli ökoloogilise 

põllumajanduse ja väiksemate 

põllumajandustootjate kontseptsiooni (vt idee), kutsudes 

üles keelustama pestitsiidide kasutamine ja intensiivne 

põllumajandus (vt nt idee). Mõned postitajad lähevad isegi 

kaugemale ja teevad ettepaneku laiendada seda keeldu 

pestitsiidide erakasutusele: põllumajandustootjad peavad 

oma pestitsiidikasutuse dokumenteerima, kuid sellist nõuet 

ei ole eraaiaomanikele, kes võivad neid tooteid seaduslikult 

osta ega ole tihti pestitsiidide kahjulikust mõjust teadlikud 

(vt nt idee). 

On ideid, mille kohaselt peaks EL tegema rohkem 

taimetoitluse propageerimiseks, et kaitsta kliimat ja 

säilitada keskkonda. Osa postitajaid viitab ka sellise 

https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/13832
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/350?page=2
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/744?order=most_endorsed&per_page=50
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/18085
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/8785
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1238
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/120
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/100?t
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/2160
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/55144
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1655
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/35841
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/40724
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
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tegevuse eetilistele kaalutlustele (vt nt idee). Seda küsimust 

käsitletakse ka tervise teema all.  

Postitajad on eriti tõstnud esile ka vajadust tagada kohaliku 

põllumajanduse edendamise kaudu toidualane sõltumatus ja 

toiduga kindlustatus (vt nt idee). Kohalikku põllumajandust 

saaks edendada näiteks järgmisel viisil: luua linnade ümber 

toiduvõrgustikke, nõuda viljapuude istutamist 

linnapiirkondadesse, toetada maa soetamist tootjate ja 

põllumajandustootjate poolt, seades sellisele maale 

hinnapiiri, nõuda, et osa üldkasutatavate hoonete 

katusepinnast kasutataks linnapõllunduseks, ning piirata 

survet põllumajandusmaa elamumaana 

kasutuselevõtmiseks (vt idee). 

Lisaks soovivad postitajad edendada Euroopas elurikkust 

näiteks selliste konkreetsete meetmetega nagu roheliste 

katuste loomine (vt nt idee). 

Lõpetuseks arutletakse põllumajandustootjate sissetuleku 

üle, kusjuures mõned postitajad nõuavad, et 

põllumajandustootjad peavad toetuste asemel saama 

garanteeritud sissetuleku õiglaste hindade kaudu (vt idee).  

 

Tarbimine 
Tarbimise teemavaldkonnas kutsutakse 

üldiselt üles muutma praegust kaupade ja 

teenuste massitarbimise süsteemi (vt nt 

idee). Mõned postitajad lähevad veelgi kaugemale ja teevad 

ettepaneku kehtestada tarbimise ja tootmise 

maksimumkvoodid (vt nt idee). 

Paljud platvormipostitajad osutavad märkimisväärsele 

tekkinud jäätmete hulgale ning pakuvad välja mitmeid 

meetmeid sellise hulga vältimiseks ja vähendamiseks: 

näiteks ringlussevõtt (vt nt idee), üleminek pakendi mõistes 

täielikult või peaaegu jäätmevabadele toodetele, et 

vähendada negatiivseid keskkonnatagajärgi (vt nt idee). 

Lisaks kutsutakse tungivalt üles lõpetama selliste toodete 

import, mis põhjustavad troopiliste metsade raadamist (vt nt 

idee). 

Teine hulk ideid toetab täiustatud tootemärgistussüsteemi 

(vt nt idee), mis sisaldaks üksikasjalikku teavet tootmise 

keskkonnamõju kohta või toodete mikroplastisisalduse 

kohta, millel on pikaaegsed negatiivsed tagajärjed tarbijate 

tervisele (vt nt idee). 

Kolmas osa ideid on koondunud kiirmoetööstuse ja 

tekstiilitööstuse ümber, et muuta need 

keskkonnasõbralikumaks. Postitajad juhivad tähelepanu 

rõivatootmise väga 

suurele ressursimahukusele ja sellele, et rõivad on sageli 

ringlussevõtuks sobimatud (vt nt idee). 

Lisaks rõhutavad osalejad vajadust edendada massiturismi 

asemel rohelist ja kestlikku turismi, sest massiturismil on 

loodus- ja kultuuriressurssidele märkimisväärne mõju (vt nt 

üritus). 

Viimase selle teemavaldkonna 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 nt idee). Mõned 

osalejad soovivad ka piirata energiatarbimist – eriti kuna 

elektrienergiat toodetakse peamiselt fossiilkütustest –, 

kehtestades igakuise elektritarbimiskvoodi, mille ületatud 

kogus maksustatakse (vt nt idee). 

 
Subsideerimine, 

maksustamine 
Selles teemavaldkonnas kutsuvad postitajad 

üles kaotama keskkonnakahjulikud toetused, 

näiteks kahjulikud kalandustoetused (vt 

idee) või fossiilkütuste toetused (vt idee). Samuti 

soovitatakse suurendada toetusi elurikkuse ja 

kliimamuutuste alastele projektidele, mis tooks kaasa 

pikaajalise positiivse väljavaate. 

Samuti on postitajad pakkunud välja kestlikkusmaksu 

kehtestamise (vt nt idee), mis muudaks mittekestlikud 

tooted kallimaks ja seega nii tarbijatele kui ka tootjatele 

vähem huvipakkuvaks. Pealegi annaks see postitajate 

arvates ELile lisatulu kestlikkusse investeerimiseks. 

 

Energeetika 
Platvormipostitajad soovitavad edendada nii 

väikese- kui ka suuremahulist 

taastuvenergia kasutamist, samuti piirata 

tuumaenergia kasutamist või teise võimalusena arendada 

ohutut tuumaenergiat ja kasutada seda riikides ja 

piirkondades, kus taastuvaid energiaallikaid ei ole võimalik 

kasutada (vt nt idee).   

Alates platvormi loomisest on teine kõige enam toetust 

leidnud idee kliimamuutuste teema all üleskutse kaotada 

kõik fossiilkütuste toetused (vt nt idee). 

Samal ajal kutsutakse üles uurima alternatiivseid 

energiaallikaid (vt nt üritus), nagu termotuumasüntees, 

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/1218
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1233
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/43990
http://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/75
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1380
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/1200
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/370
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/46466
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/12277?toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/6868
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/11427
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/5083
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/992
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/34890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/5546
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/85?to
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/458
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/2/meetings/14457
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geotermiline energia või vesinik, mis aitaksid 

märkimisväärselt kaasa energiaallikate mitmekesisusele (vt 

nt idee). Siiski rõhutavad postitajad, et isegi alternatiivsed 

energiaallikad (nt tuuleenergia) peaksid saama kohaliku 

elanikkonna heakskiidu ning et tagada tuleb nende 

positiivne mõju elurikkusele, inimestele ja maastikele (vt nt 

idee). 

 

Hoiakute ja 

käitumisviiside 

muutmine  

Rõhku on pandud ka iga põlvkonna eurooplaste harimisele 

ja teadlikkuse suurendamisele (vt üritus). Kuigi enamik 

ideid käsitleb noorte haridust (vt nt idee), kutsutakse üles 

kaasama ka eakamaid eurooplasi kliimamuutustega seotud 

algatustesse, 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). 

 

  

 

  

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Viimase kuu jooksul on kõige suurem teemade ja 

alateemade laienemine toimunud kliimamuutuste ja 

keskkonna valdkonnas. 

Loodud on uus teema, milles kutsutakse üles edendama 

elurikkust ja soovitatakse istutada puid kõikidesse nn 

unustatud kohtadesse, näiteks kiirteedele, eritasandilistele 

ristmikele jms, et koguda CO2, suurendada koguaurumist, 

edendada elurikkust ja reguleerida veevoolu (vt idee). 

Lisaks tehakse ühes postituses ettepanek luua Euroopa 

liikuv mereuuringute jaam, et saada olulisi teadmisi mere 

elurikkuse kohta (vt idee).  

Teine uus teema käsitleb maastikke ja ehitust ning selle 

uus 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 kättesaadavamaks. 

Ühe idee puhul nõutakse ka keskkonnahoidliku ja säästva 

ehituse teemalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid, 

kasutades vähese CO2 heitega ehitusmaterjale (vt idee). 

Üks ettepanek hõlmab Euroopa maapinna korrastamise 

usaldusfondi loomist, et looduslikult taastada mahajäetud 

maad ja hooned ning edendada sellega elurikkust ja 

linnaelanike tingimusi (vt idee).  

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/2/meetings/1289
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/536
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/78179
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84548
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/GreenDeal/f/1/proposals/75505


 

 

 

© Kantar Public 2021 23 

 

 

 

Lõpuks laiendatakse elektroonikaseadmete tarbimist 

puudutavat alateemat katseprogrammi ideega, mis 

asendaks ELi rohepöörde eesmärgi raames 35 miljoni 

ELi perekonna elektroonikaseadmed A+++ 

energiaklassi seadmetega (vt idee). Tarbimise 

keskkonnamõju alateema raames tõstatatakse küsimus 

selle kohta, kas imporditud kaup vastab ELi 

standarditele. Näiteks soovitab üks postitaja keelata 

Brasiiliast imporditud veiseliha, mille jälgitavus ei ole 

samal tasemel kui ELi veiseliha oma (vt idee). 

Seoses energiateemaga märgitakse uut alateemat 

energiatõhusa ja keskkonnahoidliku kütmise kohta 

koos näidetega ideedest, mis toetavad 

mitmekütuseliste ahjude kasutamist (vt idee) või 

sellise kaugküttevõrgu kasutamist, milles kasutatakse 

kasutamata soojusallikaid, näiteks geotermilist 

energiat (vt idee).  

Seoses hoiakute ja käitumisviiside muutmise 

teemaga soovitab üks osaleja pakkuda algkoolidele 

aiandusõpet, et juba varases eas suurendada 

teadlikkust elurikkusest ja selle kaitsmisest (vt idee), 

samas rõhutab teine osaleja vajadust laiendada 

keskkonnaharidust igas vanuses täiskasvanutele 

reklaamvideote kaudu (vt idee).  

 

Saaste teemat laiendades märgib üks osaleja, et teatud 

tüüpi merebakterid (tsüanobakterid) võivad toimida nn 

naftat söövate bakteritena, aidates sellega kaasa 

ookeanide hapestumise neutraliseerimisele (vt idee). 

Transpordi teema all on korduvaid ettepanekuid 

kiirrongivõrkude laiendamiseks (vt nt idee). Vastuseks 

elektrienergiale ülemineku suundumusele autotööstuses 

väidab üks osaleja, et elektrisõidukitel on kahjulikud 

keskkonna- ja humanitaarkulud ning soovitab hoopis 

ülemineku kiirust piirata, et vähendada CO2 heiteid (vt 

idee). 

Kestliku põllumajanduse teema ja ökoloogilisema 

põllumajanduse alateemaga seonduv idee käsitleb 

vajadust leida sobiv viis multšimises, kasvuhoonetes ja 

tunnelkasvuhoonetes kasutatava plastkile 

kõrvaldamiseks (vt idee). Lisaks pooldab üks osaleja 

üleminekut intensiivpõllumajanduselt agroökoloogiale 

(vt idee). Üks osaleja teeb ettepaneku, et 

vertikaalpõllunduse ettevõtted vähendaksid drastiliselt 

veetarbimist põllumajanduses (vt idee). Põllumajanduse 

valdkonnas tõstatatakse küsimus, kuidas põllumajandus 

peaks toime tulema kliima kõikumistega. Ühe idee 

raames selgitatakse, et multifunktsionaalsed ja 

mitmekülgsed agrometsandussüsteemid võivad 

suurendada huumuse teket ning vee ja CO2 sidumise 

võimet, suurendades seeläbi oluliselt põllumajanduse 

stabiilsust ja tootlikkust (vt idee).  

Tarbimise valdkonna, täpsemalt toidujäätmete teema, 

puhul 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). Lisaks osutab üks osaleja 

vajadusele saada rohkem teavet ringlussevõtu kohta, et 

julgustada inimesi seda praktiseerima juba alates 

varasest elueast (vt idee). See uus ringlussevõtu 

alateema kajastub ka korraldatud üritustes, näiteks 

eakaid hõlmav üritus, mille raames arutleti eri 

ringlussevõtu meetodite üle (vt üritus). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66728
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/83623
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/76825
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/68740
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/81941
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86890
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86494
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/86527
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/76099
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/69269
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84514
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/84580
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/71446
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/2/meetings/34849
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 Joonis 9 – Teema „Kliimamuutused ja keskkond“ mõttekaart 
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Tervise teema all käsitlevad postitajad mitmesuguseid eri 

teemavaldkondi. Soovitakse suuremat ühtlustamist ja 

integratsiooni Euroopa tasandil, mida on mõjutanud ka 

COVID-19 kriis ja selle tagajärjed. Teema kohta on tehtud 

1159 postitust: 491 ideed, 611 kommentaari ja 57 üritust. 

Selle teema all uuritakse peamiselt järgmisi küsimusi.  

 ELi tervishoiusüsteemide integreerimine 

 Kõigi juurdepääs tervishoiuteenustele  

 Tervena vananemine  

 Tervislikud eluviisid  

 Reageerimine COVID-19-le  

 Pigem ennetamine kui ravimine 

 Tervis digiajastul 

 Tervishoiualased teadusuuringud 

 Seksuaal- ja reproduktiivtervis  

 Muud ideed 

ELi 

tervishoiusüsteemide 

integreerimine 

Platvormil osalejad soovivad tihedamat koostööd 

liikmesriikide vahel, et tugevdada mitmel moel Euroopa 

tervishoiusüsteeme. Ideedena pakutakse välja teadmiste ja 

suutlikkuse koondamist, näiteks võimaldades 

intensiivraviarstidel ELis vabalt liikuda ja kriitilises seisus 

haigete eest hoolitseda (vt idee), haiglaeelse erakorralise 

meditsiiniabi ühtlustamist (vt idee), hooldustöötaja 

kvalifikatsiooni tunnustamist kõikjal ELis, Euroopa 

harvikhaiguste haigla asutamist (vt idee) ning 

siirdamisalaste õigusaktide tõhustamist nii, et oleks 

võimalik rajada ühtne siirdamise koordineerimise süsteem 

(vt idee). 

3.  Tervis 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/64120
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2015
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55344
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Sellega seoses rõhutatakse aruteludes vajadust anda ELile 

suurem erakorralise meditsiiniabi pädevus ja volitused 

rahvatervise valdkonnas, vaadates läbi Lissaboni lepingu 

(vt nt idee). Sellised ettepanekud on kõige sagedamini 

esitatud seoses liikmesriikide toimetulekuga COVID-19 

pandeemias ning sellega seotud meditsiiniseadmete 

nappuse, vaktsiinide väljatöötamisega seotud probleemide 

ja vaktsiinide ühisostudega.    

 

Kõigi juurdepääs 
tervishoiuteenustele  
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta 

esitatud ideede raames pooldatakse Euroopa 

ravikindlustussüsteemi loomist (vt nt idee ja 

idee). Samuti on esitatud idee tervishoiutööstus 

taasriigistada, et muuta tervishoid kõigile taskukohaseks (vt 

idee). Teistmoodi ideena on tervishoiu kõigi jaoks praktilise 

kättesaadavuse suurendamiseks pakutud välja mobiilse 

tervishoiusüsteemi laiendamist tervisebusside 

kasutuselevõtmise näol, mis hõlbustaks kiiret ja mugavat 

juurdepääsu meditsiinisüsteemidele (vt idee).  

 

Tervena vananemine ja 
vananemisvastasus  
Arvestades elanikkonna vananemist 

Euroopas, tõstavad postitajad esile, kui 

oluline on hea tervis nn hõbedases eas. Üks 

palju toetust leidnud ja kommenteeritud idee propageerib 

tervisliku pikaealisuse alaseid teadusmahukaid uuringuid ja 

tehnoloogiaid (vt idee), näiteks noorendusteraapiaid ja 

kliinilisi uuringuid, ning tõhusate õiguslike, eelarve-, 

regulatiivsete ja institutsiooniliste kohustuste täitmist, 

eesmärgiga suurendada eeldatavaid tervena elatavaid 

eluaastaid Euroopa Liidus. 

Ühe inimese arvates on maapiirkondadel hea potentsiaal 

saada innovatsioonikeskusteks, mille kaudu viia ellu 

tervena vananemise strateegiaid, kuna sellised 

problemaatilised piirkonnad on üldiselt tihedamalt 

asustatud eakate inimestega ja tervishoiuteenuste kvaliteet 

ei ole seal nii kõrge kui linnapiirkondades, mistõttu 

vajatakse uuenduslikke lahendusi (vt idee). Üks inimene 

arendab teemat veelgi edasi ning soovitab kasutada 

krüoonikat kui võimalust säilitada haige inimese keha 

madalal temperatuuril seni, kuni leitakse ravi idee).   

 

 

Tervislikud eluviisid 
Mitme idee puhul rõhutatakse tervisliku 

toitumise tähtsust ning paljud inimesed on 

teinud ettepaneku, et EL peaks edendama 

taimetoitlust (vt idee), kuna see on tervisele ja keskkonnale 

kasulik. Sellega seoses on üheks ideeks suurendada lihale 

kehtestatavaid makse ja samal ajal vähendada tervislike 

toitude käibemaksu (vt idee). Mõnes postituses kutsutakse 

üles uurima emulgaatorite mõju (vt idee), keelustama 

kunstlikud transrasvad (vt idee) ning reguleerima toitumist 

ja tervist mõjutavaid põllumajandustehnoloogiaid, näiteks 

antibiootikumide kasutamist intensiivses põllumajanduses 

(vt idee). Sarnaseid ideid on esitatud ka kliimamuutuste ja 

keskkonna teema raames. 

Platvormil arutatakse laialdaselt loodusravi integreerimist 

meditsiinisüsteemi (vt nt idee). Täpsemalt võivad 

mittemeditsiinilised sekkumised tuua postitajate arvates 

tõendatud kasu patsientide tervisele ja iseseisvusele (vt nt 

idee). Üks postitaja toob välja suure antioksüdantide 

sisaldusega Põhja-Euroopa marjade kasulikkuse vähiravis 

(vt idee). Stressi, läbipõlemise, depressiooni ja ärevuse 

vastu soovitatakse ka sellist alternatiivset ravimeetodit nagu 

metsateraapia (vt idee). 

Platvormil tehakse ka ettepanek toetada tervisealase 

teadlikkuse (vt idee) ja tervisega seotud tavade edendamist 

juba varasest east, mis on tervisliku eluviisi üks 

võtmetegur (vt idee). Näiteks osutavad mitmed inimesed 

vajadusele tõkestada tubakatarbimist Euroopa tasandil, 

tõstes hinda ja vähendades müügipunkte nii, et nendeks 

võivad olla vaid apteegid (vt nt idee). 

 

Reageerimine COVID-19-le  
COVID-19 tagajärgi arutatakse väga 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 võltsuudiseid. 

COVID-19-ga seotud meetmeid käsitlevates 

aruteludes nõustuvad platvormipostitajad, et kõiki COVID-

19 meetmeid ELis tuleks rakendada tõenduspõhiselt, et 

oleks võimalik teha võimalikult realistlik tasuvusanalüüs (vt 

idee).  

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
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/5842
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5890
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3699
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8682
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57982
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28844
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3697
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1665
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/692
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/18747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/45806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/58874
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5283
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10929
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5747
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2045
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/16832
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/10694
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Mõne idee puhul rõhutatakse vajadust töötada välja 

kaasavad strateegiad tulevaste pandeemiatega 

toimetulekuks ELi tasandil, kaitstes puuetega inimeste 

õigusi (vt idee). Üks ettepanek on korraldada uuring 

COVID-19 meetmete mõju kohta vanadekodude 

patsientidele ja töötajatele eri ELi riikides, et saada vahetut 

teavet eakate kogemuste kohta seoses COVID-19 

meetmetega (vt idee).  

Ühes postituses käsitletakse ELi tasandi 

vaktsiinihankemenetlusi, nõudes ravimifirmadega sõlmitud 

lepingute suuremat avalikustamist ja läbipaistvust (vt idee). 

Vaktsineerimisprogrammi teemalistes aruteludes on näha 

väga vastandlikke seisukohti, alates ideest, et 

vaktsineerimine peaks olema kõigile kohustuslik (vt idee), 

kuni selleni, et inimestel peaks olema valikuvabadus (vt 

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 kardab 

kahe eri klassi tekkimist ühiskonnas (vt idee) ja pakub, et 

Euroopa peaks mittevaktsineerimise õigust kaitsma (vt 

idee), ning teine leer toetab nimetatud tervisetõendit ja 

kohustuslikku vaktsineerimist kui osa kollektiivsest 

viirusevastasest jõupingutusest, mis tagab 

tervishoiusüsteemide vastupidavuse (vt nt 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 

tõkestamisel ja neist jagu saamisel (vt idee). Üks inimene 

teeb ettepaneku, et Euroopa Komisjon peaks koostöös 

Maailma Terviseorganisatsiooniga edendama 

rahvusvahelist kokkulepet, mis võimaldaks ravimite 

tootmist ja levitamist kogu maailmas pandeemiate ajal (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).  

 

Pigem ennetamine kui 
ravimine 
Mitmed inimeste esitatud ideed puudutavad 

teadlikkuse suurendamist vaimsest tervisest 

ja selle tagajärgedest, nagu läbipõlemine, 

stress, depressioon ja ärevus, ning nendes nõutakse Euroopa 

tegevuskava koostamist selle probleemi lahendamiseks (vt 

idee), arvestades eeskätt COVID-19 tõttu kehtestatud 

piiravate meetmete mõju. 

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).  

Üks platvormi läbiv alateema on kriitika EURATOMi 

asutamislepingu kohta, mis postitajate arvates soodustab 

tuumaenergiat teiste energiaallikatega võrreldes ega kaitse 

Euroopa kodanikke piisavalt tuumaenergia ohtude eest, 

kusjuures mõned kodanikud soovivad EURATOMi 

asutamislepingu tühistamist (vt nt idee).   

 

 

 

 

 

Tervis digiajastul 
Grupp postitajaid arutleb viimastel 

aastakümnetel järjest suurema 

digitaliseerimisega seotud võimaluste ja ohtude üle. Mitme 

idee puhul peetakse Euroopa e-tervise süsteemide 

digitaliseerimist, ühilduvust ja integreerimist võimaluseks 

pakkuda kõigile ELi kodanikele koostalitlusvõimelisi 

terviseregistreid (vt nt idee). Mõned postitajad on siiski 

ettevaatlikud ja rõhutavad selliste tundlike andmete 

haavatavust ning vajadust piirata terviseandmestiku mahtu 

nii riigi kui ka üleeuroopalisel tasandil, näiteks 

teadusuuringute puhul kindla arvu registrite või 

patsientidega (vt idee). Üks inimene kutsub üles keelustama 

riiklikud geenivaramud, mida küll kasutatakse 

meditsiinilisteks uuringuteks, kuid millele võib muudel 

põhjustel olla ligipääs ka teistel isikutel, näiteks 

riigiasutustel, mistõttu rikutakse õigust eraelu 

puutumatusele (vt idee). 

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/17262
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/47059
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/7067
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/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/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/Health/f/3/proposals/10957
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/9578
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2806
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2393
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1325
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1066
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3104
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Ühe ideena pakutakse välja, et esmatähtsaks tuleks pidada 

füüsilise liikumise alaste teadusuuringute ning e-tervise 

kontaktpunktide selliste digitaalsete lahenduste rahastamist, 

mis aitavad inimestel jääda füüsiliselt aktiivseks ning seega 

ära hoida mitmesuguseid kroonilisi haigusi, mis on tingitud 

tegevusetusest (vt idee). 

Teisest küljest arutatakse digisõltuvust ja pakutakse välja 

ELi digisõltuvuse vastane tegevuskava (vt idee), kusjuures 

mõned postitajad on teinud ettepaneku, et tuleks korraldada 

koolitusi koolides ja teavituskampaaniaid täiskasvanutele 

digitaalse suhtluse kärpimiseks. 

 

 

Tervishoiualased 
teadusuuringud 

Mitu inimest toetab mõtet luua tsentraliseeritud Euroopa 

terviseuuringute instituut, et koordineerida terviseuuringuid 

riiklike instituutide vahel ja investeerida ravimiuuringutesse 

(vt nt idee). Üks inimene rõhutab, et kaitseriietuse ja -

ravimite ostmine, tootmine ja tarnimine peab muutuma 

Euroopa-põhisemaks (vt idee). Mitu osalejat on kiitnud 

heaks ettepaneku edendada programmi „Euroopa horisont“ 

raames teadusuuringuid müalgilise entsefalomüeliidi 

patomehhanismide kohta (vt idee). Samuti tuuakse välja 

vajadus ühendada teadusuuringute valdkonnas Euroopa 

jõud ülikoolidega, et töötada välja uus antibiootikum 

superresistentsete bakterite vastu (vt nt idee). Osa inimesi 

nõuab ka, et vastu võetaks õigusakt, millega muudetaks 

vaktsiine turustavatele ravimiettevõtetele kohustuslikuks 

avaldada nende vaktsiinide kliiniliste uuringute täielikud 

andmed, et soodustada nende ohutuse ja tõhususe hindamist 

(vt idee). Muude ideede hulgas on veel Euroopa 

nakkushaiguste labori loomine (vt idee).  

 

  

Seksuaal- ja 
reproduktiivtervis  

Ühe ideena soovitakse teha menstruatsiooniga seotud 

rahapuuduse vastu võitlemiseks avalikus ruumis tasuta 

kättesaadavaks menstruaaltarbed (vt idee). Teiste 

ettepanekutena soovitatakse kehtestada hügieenisidemetele  

maksusoodustus ja hüvitada täielikult naiste 

rasestumisvastased vahendid. Lisaks tõstatatakse vajadus 

rohkem uurida naiste reproduktiivtervist ning arendada 

välja vähem invasiivseid naistele ja meestele kasutamiseks 

mõeldud rasestumisvastaseid vahendeid (vt idee). Samuti 

kutsutakse platvormil üles keelustama meeste suguelundite 

moonutamine nõusolekuta ja enne täisealiseks saamist (vt 

idee). Ühes ettepanekus soovitatakse luua ELi toetatavad ja 

edendatavad seksuaaltervise kliinikud (vt idee).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/55345
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/98
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3408
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/8551
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1352
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1161
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/5228
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/2271
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/4985
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1136
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/933
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/57784
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Muud ideed 

Muud ideed on seotud vastutustundliku käitumise 

premeerimisega tervisekindlustuses, näiteks rahaeraldisena 

juhul, kui teenuseid konkreetsel aastal ei kasutata (vt idee). 

Ühe ideena tuuakse välja vajadus leida lahendus ohtlike 

meditsiinijäätmete (nt diabeedihaigete insuliinikomplektide 

nõelte) kõrvaldamiseks (vt idee). Mitu inimest nõuab ka 

kanepi dekriminaliseerimist rahvatervisega seotud 

põhjustel (vt idee ja idee), samas kui teised pooldavad 

püsivamat uimastitevastast võitlust ELi tasandil (vt idee). 

Lõpetuseks pakutakse ühe laialdaselt arutatud ideena välja 

järgida astronoomilist ajavööndit ning mitte vaheldumisi 

talve- ja suveaega (vt idee).  

 

 

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Mitmed hiljuti esitatud ideed kordavad varem esitatud 

teemasid ja alateemasid, näiteks vajadust anda ELile 

suurem pädevus tervishoiu küsimustes (vt nt idee ja 

üritus) ning suurendada ravimite ja meditsiiniseadmete 

tootmisvõimsust ELis (vt idee).  

ELi tervishoiusüsteemide integreerimise teema all 

esitatud uues idees soovitatakse tuvastada kogu ELis 

esinevad haigused, et oleks võimalik luua ravimeetodite ja 

hindamiste andmebaas ning saavutada kogu ELi hõlmav 

haiguste käsitlemise kord (vt idee).  

Seoses COVID-19-le reageerimise valdkonnaga rõhutab 

üks osaleja, et ei tohi hooletusse jätta ega edasi lükata 

teiste niisuguste haiguste ravimist ja haigete hooldamist, 

mis jäid meditsiiniasutuste COVID-19 patsientide tarbeks 

ümberkorraldamise tõttu tähelepanuta (vt idee). Üks 

osaleja nõuab ka suuremat vaimse tervise alast tuge, et 

tulla toime pandeemia sotsiaalsete ja majanduslike 

tagajärgedega, eriti noorte puhul (vt idee). Seda teemat 

käsitlevad ka mitmed üritused, näiteks küsimus Euroopa 

rahvatervise tuleviku kohta pärast koroonakriisi (vt 

üritus). 

Seksuaal- ja reproduktiivtervise teemaga seoses 

soovitab üks osaleja, et SOS-pill peaks olema igas riigis 

ilma retseptita saadaval (vt idee). Korduv idee on ka 

üleskutse võidelda menstruatsiooniga seotud rahapuuduse 

vastu (vt nt idee).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11144
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/11160
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/3470
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/4857
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/19735
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/86725
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/36598
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/71347
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82039
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/85999
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/82798
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/4/meetings/26896
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/72111
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/78640
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Joonis 10 – Teema „Tervis“ mõttekaart 
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4. Tugevam majandus, 

sotsiaalne õiglus ja 

töökohad  

 

Tugevama majanduse, sotsiaalse õigluse ja töökohtade 

teema kohta on kuni 7. septembrini 2021 laekunud kokku 

782 ideed, 1252 kommentaari ja 184 üritust. Postitajad 

rõhutavad, kui oluline on, et Euroopa 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. Kõige sagedamini soovitakse 

Euroopa kaasavamaks ja sotsiaalselt õiglasemaks muutmise 

mehhanismina näha kogu ELi hõlmavat tingimusteta 

põhisissetulekut. Lisaks leiavad postitajad, et ELi eduka 

toimimise ja edasise majanduskasvu jaoks on määrava 

tähtsusega eri inimrühmade, eelkõige kõige ebasoodsamas 

olukorras olevate rühmade heaolu. Erinevaid ideid saab 

rühmitada vastavalt järgmistele teemavaldkondadele. 

 

 Maksustamine kaasavas ja õiglases majanduses 

 Sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustus 

 Majanduse taastumine 

 Praeguse majandusmudeli kahtluse alla seadmine 

 Kaasavam, sotsiaalselt õiglasem Euroopa 

 Töökohtade loomine 

 Innovatsioon – majanduskasvu edendamine 
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Maksustamine kaasavas ja 

õiglases majanduses 

Rühm postitajaid teeb ettepanekuid 

sotsiaalsete, majanduslike ja 

keskkonnaalaste probleemide 

lahendamiseks maksureeglite kaudu.  

Suur hulk selle teemavaldkonnaga seotud ideid toetab 

suuremat maksuõiglust, õiglast maksustamist ja maksudest 

kõrvalehoidmise vastast võitlust. Ettepanekute seas 

pakutakse välja maksustamise vältimise vastaste meetmete 

võtmist, finantstehingute maksu kehtestamist (vt idee) ning 

sotsiaalse dumpingu vältimist, ühtlustades liikmesriikide 

maksureegleid ja miinimumpalku (vt nt idee). Üks enim 

kommenteeritud ja toetatud ideid on ülemaailmse või ELi 

miinimummaksu kehtestamine maksuparadiiside vastaseks 

võitluseks (vt idee).  

Lisaks on digiplatvormil välja toodud mitmesugused 

võimalikud maksumeetmed kaasava ja õiglase majanduse 

saavutamiseks. Maksustamisega seotud teemad on praegu 

järgmised. Esiteks maksumeetmed, millega edendatakse 

ettevõtjatevahelist ausat konkurentsi, näiteks kas e-

kaubanduse ühine käibemaksusüsteem või nõue, et 

ettevõtjad maksaksid käibemaksu ainult oma koduriigis (vt 

idee), ning kaupade päritoluga seotud käibemaks, et 

edendada kohalikku tarbimist ja seega toetada kohalikku 

majandust (vt nt idee). Teiseks keskkonna ja 

kliimamuutustega seotud maksustamine, kus muu hulgas 

kutsutakse üles kehtestama ELi süsinikdioksiidimaksu või 

kestlikkusmaksu (vt nt idee). Viimane rühm 

maksumeetmeid on väga mitmekesine, sealhulgas 

maksustamine soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, 

kutsudes üles võimaldama naiste hügieenitoodete suhtes 

null- või vähendatud käibemaksumäära kohaldamist (vt 

idee). 

Kooskõlas muude teemade raames esitatud valdkonnaüleste 

üleskutsetega föderaliseerimisele on teema „Tugevam 

majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ raames olulisel 

kohal fiskaalliit. Mõned postitajad on seisukohal, et rohkem 

ELi omavahendeid või liikmesriikidest sõltumatu eelarve 

on samm ühtsema Euroopa tuleviku suunas (vt nt idee).  

 

 

Sotsiaalkaitse ja 

sotsiaalkindlustus 

Üldiselt edendavad selle teemavaldkonna 

raames esitatud ideed ELi ühtset lähenemisviisi 

sotsiaalkindlustusele ehk teisisõnu Euroopa 

miinimumstandardeid alates lapsevanemaks olemisest ja 

perekonnast kuni õiguseni kättesaadavale eluasemele ja 

pensionipoliitikani.  

Kõige populaarsem alateema, kus mitmed ideed on saanud 

suurt toetust ja palju kommentaare, puudutab tingimusteta 

põhisissetulekut, et tagada iga inimese võime ühiskonnas 

osaleda (vt nt idee). Samuti on selle alateemaga seotud hulk 

ideid, mis käsitlevad sissetulekute erinevusi ELis, 

soovitades palgaerinevust samas ettevõttes piirata (vt nt 

idee), või poliitikute sissetulekute jälgimist (vt nt idee), ning 

üldine üleskutse võtta rohkem meetmeid humaansema 

Euroopa loomiseks (vt nt idee).  

Lisaks tingimusteta põhisissetulekule kutsutakse korduvalt 

üles võtma meetmeid (noorte) töötuse probleemi 

lahendamiseks (vt nt üritus). Vananeva elanikkonnaga 

seoses arutavad postitajad vajadust kooskõlastatud 

pensionipoliitika ja pensionide järele kõigis ELi 

liikmesriikides (vt nt idee). Samuti on arutluse all liikuvate 

eurooplaste eriolukord, tehes ettepaneku luua vabatahtlik 

Euroopa riiklik pensionifond inimeste jaoks, kes on elanud 

mitmes liikmesriigis (vt idee). 

Veel üks alateema, mida postitajad seoses 

sotsiaalkindlustusega arutavad, on õigus kättesaadavale ja 

taskukohasele eluasemele (vt nt idee).  

Lisaks on mitmeid rohkem haldusalaseid ideid, näiteks 

digitaalse (ELi ühise) sotsiaalkindlustuskaardi 

kasutuselevõtt ja ülekantavad sotsiaalõigused liikuvatele 

eurooplastele (vt nt idee).     

 

Majanduse 

taastamine 

 

Platvormil esitatud kommentaarides ja ideedes 

väljendatakse muret valitsemissektori võla suurenemise 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/130
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/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/1172
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/188
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/287
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/664
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2027
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/37/meetings/25742
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/63757?page=4&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/308
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2107
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2401
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pärast ELis: arutletakse Euroopa Keskpanga (EKP) rolli üle, 

kutsudes üles vaatama läbi stabiilsuse ja kasvu pakti nõuded 

(vt idee), muu hulgas õigusaktid jooksevkonto 

tasakaalustamatuse kohta (vt nt idee). 

ELi majanduse taastamisel peetakse väga oluliseks ideid, 

mis käsitlevad kohaliku tarbimise ja tootmise edendamist, 

mille kasvumootoriks on VKEd. Lisaks pakutakse 

maksustamist välja vahendina, millega edendada majanduse 

taastamist strateegilistele tööstusharudele tehtavate 

maksusoodustuste abil, või stiimulina edendada kohalikku 

tarbimist või Euroopa kaupade ostmist, võttes 

märgistamisel ja maksustamisel arvesse vahemaad, mida 

tarbekaubad on läbinud (vt nt idee).  

Samamoodi arutavad postitajad COVID-19-ga seoses 

vajadust rahastada tulevasi võimalikke pandeemiaks 

valmisoleku meetmeid (vt nt idee). Lisaks rõhutavad 

postitajad, kui oluline on teha majanduse taastamiseks 

ülemaailmset koostööd (vt nt üritus). Kutsutakse üles 

suuremale solidaarsusele liikmesriikide vahel, näiteks 

laiendades taastefondi (vt idee). 

 

Praeguse 

majandusmudeli 

kahtluse alla seadmine 

Selle teemavaldkonna raames arutatakse Euroopa praegust 

majandussüsteemi ideoloogilisemast perspektiivist. 

Osalejad toovad välja praeguses majandusmudelis tajutavad 

puudused. Konkreetsemalt teeb üks postitajate leer 

ettepaneku tugineda sellisele kapitalismile ja vabale turule, 

kus on suurem sisekonkurents ja väiksem regulatiivne 

koormus või kus kasutatakse lausa ärijuhtimisele tuginevat 

lähenemisviisi (vt nt idee). Teine leer propageerib 

sotsiaalsemat või inimkesksemat turumajandust (vt nt idee). 

Lisaks on platvormi käivitamise algusest saadik olnud 

populaarsuselt teisel kohal idee, milles pakutakse välja 

ajakohastatud mudel ELi majanduse juhtimise, Euroopa 

poolaasta, EKP volituste ja ELi omavahendite reformiks 

ning majandus- ja rahaliidu tugevdamiseks (vt idee). See 

konkreetne idee on kooskõlas platvormil esitatud teiste 

üleskutsetega, mis kutsuvad üles ELi majandusmudelit 

reformima, et saavutada kaasav ja õiglane Euroopa heaolu. 

 

Kaasavam, sotsiaalselt 

õiglasem Euroopa 

LGBTI-inimeste õigusi ja esindatust (vt idee), soolist 

palgalõhet ja sookvooti käsitlevate ideedega soovivad 

mitmed platvormil postitajad kaasavamat ja sotsiaalselt 

õiglasemat Euroopat, mille saavutamiseks võiks näiteks 

välja töötada sotsiaalse võrdõiguslikkuse mõõtmise indeksi 

(vt nt idee). Seonduvad ideed käsitlevad seksuaalse 

vägivalla ja koduvägivalla vastaseid meetmeteid, kutsudes 

eelkõige üles tegema algatusi ohvrite toetuseks (vt idee).  

Ettepanekud hõlmavad ka Euroopa sotsiaalõiguste samba 

edasist rakendamist, et luua Euroopa sotsiaalne mõõde ning 

hõlbustada puuetega inimeste, alla vaesuspiiri elavate 

inimeste ja sarnaste inimeste kaasamist (vt nt idee ja üritus).  

 

Töökohtade loomine  

Esiteks rõhutavad postitajad vajadust lihtsustada maksu- ja 

tööhõivepoliitikat ELis, et vältida maksu- ja sotsiaalset 

dumpingut (vt nt idee).  

Teiseks kutsuvad nad üles edendama paremaid töötingimusi 

kogu Euroopas, näiteks kehtestades lühema töönädala (vt nt 

idee). Muud sellesse teemavaldkonda kuuluvad ideed 

hõlmavad kaugtöö või töö hõlbustamist üle ELi piiride (vt 

nt idee), tasustamata praktika, kohustusliku ületunnitöö ja 

ebakindlate töölepingute keelamist (vt nt idee) ning 

investeerimist lastehoiutaristusse töö- ja eraelu ühitamiseks.  

Kolmandaks pannakse rõhku karjääri edendamisele, 

kutsudes üles looma programme ja meetmeid ELi tööturule 

juurdepääsu hõlbustamiseks, pakkudes praktikakohti kõigis 

liikmesriikides ja veebipõhist tööplatvormi (vt nt idee).  

Postitajad rõhutavad seda, kui tähtis on toetada noori, 

eelkõige seoses tööturule juurdepääsuga (vt nt üritus). 

 

http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1333
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/26634
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44485
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/28249?filter%5bcategory_id%5d%5b%5d=15&order=most_followed&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/8845
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/165
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/655
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13837
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13836
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3641
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/896
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/31751
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/21682
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/206
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/249
http://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/351
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/10861
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/740
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/69565
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/12642
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Innovatsioon – 

majanduskasvu 

edendamine 

Postitajad soovitavad edendada majanduskasvu, 

investeerides kõrgtehnoloogilistesse teadusuuringutesse, 

oskustesse, teadmistesse ja eksperditeadmistesse 

(tehisintellekt, plokiahel, nanotehnoloogia, energia 

salvestamine, laboris kasvatatud liha jne). Lisaks on mitmes 

idees mainitud vajadust tehnoloogilise sõltumatuse järele, 

näiteks edendades ELi riistvara tootmise suutlikkust.  

Äärmiselt oluliseks peetakse investeeringuid 

teadusuuringutesse ja haridusse, toetades teadmiste 

jagamist laborite avatud võrgustiku või mõne Euroopa 

taristuameti kaudu (vt idee). Üks teine ettepanek käsitleb 

teadusele suunatud Spotify-laadset rakendust, mis on 3D-

printimismudeleid sisaldav avatud teadmistepank (vt idee). 

Seoses teadusuuringutega soovitatakse ühes ettepanekus 

lihtsustada patente patendifondi kaudu (vt idee). 

Teiseks peetakse digimajandust innovatsiooni ja 

majanduskasvu eeltingimuseks, võttes arutluse alla 

krüptoraha ja kohalikud digitaalsed vääringud, mis oleksid 

paralleelselt euroga kasutusel (vt nt idee). Mis puutub 

krüptorahasse, siis on postitajate arvates kodanike kaitseks 

vajalik reguleerimine (vt nt idee).  

Keskkond ja kliimamuutused on arutluse all ka seoses 

innovatsiooniga, kus ideed puudutavad kliimaneutraalsuse 

eesmärke ja juhtivat rolli, mida EL võiks (ülemaailmse) 

rohelise majanduse loomisel ja sellesse investeerimisel 

omada (vt nt idee). Mitmes idees arutletakse rohelise 

majanduse praktilise rakendamise üle, näiteks investeerides 

mahepõllumajandusse ja „Talust taldrikule“ algatustesse (vt 

idee). 

Idufirmade ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

(VKEde) rahastamist peetakse üldiselt üheks innovatsiooni 

mootoriks (vt nt 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). 

 

  

  

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Möödunud perioodi uued ideed on korranud 

olemasolevaid teemasid ja alateemasid.  

Teemaga „Maksustamine kaasavas ja õiglases 

majanduses“ seotud mõnes sissekandes nõutakse 

tarbekaupade maksustamist vastavalt tootmistingimustele 

(tööjõud, tooraine, palgad), et edendada vabakaubanduse 

asemel pigem õiglast kaubandust (vt idee). 

Majanduse taastamise teema all korratakse ettepanekut 

laiendada EKP volitusi (vt idee). Uus idee rõhutab 

vajadust kehtestada ranged (vetoõigusega) reeglid seoses 

Euroopa ettevõtete ülevõtmisega selliste ettevõtete poolt, 

mille peakorterid asuvad väljaspool Euroopat (vt idee).  

Üks praeguse majandusmudeli kahtluse alla seadmise 

teemat rikastav idee toob esile tasaarengu teooria, mis 

vastandub kontrollimatule majanduskasvule ning on 

võimalik viis taastada uus tasakaal inimeste ja looduse 

vahel (vt idee).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/2386
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/24256
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/27227
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/1499
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/5387
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/9934?page=20&toggle_translations=true
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/8322
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/3604
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/86726
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/81942
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/83823
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85273
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Kaasavama, sotsiaalselt õiglasema Euroopa loomise 

teema osana nõuab üks osaleja soolise võrdõiguslikkuse 

tugevdamist arhitektuuri ja tsiviilehituse valdkondades (vt 

idee). Sama teema raames kutsutakse ühe ideena üles 

laiendama riiklike puuetega isikute kaartide kehtivust 

kogu ELis (vt idee). 

Seoses töökohtade loomise teemaga nõuab üks osaleja 

vaid IT-sektori tööde edendamise asemel käsitöö 

edendamist, mille abil saaksid noored põlvkonnad 

taasavastada põhiväärtusi (vt idee). Teised osalejad 

pooldavad avaliku sektori vahendite eraldamist 

väiketootjate ja kauplejate toetamiseks, et hüvitada neile 

pandeemia ajal sulgemisest tekkinud kahjud (vt idee) või 

Euroopa tervishoiutöötajate nappusega tegelemist (vt 

idee). Mitmed uued ideed toetavad veelgi platvormil juba 

olevaid üleskutseid edendada kaugtööd ja paindlikku 

töökorraldust (töötamist kontorist ja/või kodust), töötaja 

pendelrände sõiduaja ja kontoriga seotud tööandja 

püsikulude vähendamist (vt idee), töö ja pereelu ühitamist, 

maapiirkondade rahvastikukao vähendamist (vt idee) ning 

kahjuliku heite vähendamist liikluse vähenemise kaudu 

(vt idee).  

Üldiselt on laiendatud innovatsiooni teemat, kuna 

postitajad peavad seda ELi majanduse ja tööturu 

tulevikuks ettevalmistamise eeltingimuseks. Näiteks 

rõhutab üks postitaja, et EL peab üleilmset COVID-

19 pandeemiat ja kliimamuutustega seotud probleeme 

silmas pidades prioriteediks seadma teadusuuringud ja 

innovatsiooni (vt idee). Korratakse üleskutset investeerida 

idufirmadesse. Üks osaleja juhib tähelepanu Hiina 

arengule innovatsiooni ja majanduskasvu keskuste ning 

soodsate haldus- ja maksureeglite kaudu, mis soodustasid 

investeeringuid ja idufirmade kasvu. Osaleja kutsub 

selliste näidete põhjal üles Euroopa poliitikat muutma (vt 

idee).  

 

Postitajad on suveajale ülemineku kaotamise 

majanduslikke ja sotsiaalseid eeliseid arutades laiendanud 

selle kaotamise ideed (vt nt idee). 

Selle teema raames toimunud üritusel (vt üritus) 

registreeriti ELi tasandil tööalase liikuvuse kontekstis 

koordineeritavat sotsiaalkaitse ja sotsiaalkindlustuse 

teemat puudutavad ideed (vt idee) ja idee, mis puudutab 

töötajate heaolu Euroopa demograafiliste muutuste 

kontekstis kaasavama, sotsiaalselt õiglasema Euroopa 

teema raames (vt idee). 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/85639
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/67849
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/82501
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86593
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/88091
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/OtherIdeas/f/8/proposals/86560
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/87187
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1715
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/32077
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73459
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/73427


 

 

 

© Kantar Public 2021 36 

Joonis 11 – Teema „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ mõttekaart 



 

 

 

© Kantar Public 2021 37 

 

 

Teema „EL maailmas“ all esitatud ideed hõlmavad mitmeid 

välispoliitikaga seotud teemavaldkondi alates kaubandusest 

kuni pehme jõu ja kaitse kasutamiseni. Üldjoontes soovivad 

postitajad ELi tugevamat kohalolu maailma poliitilisel 

areenil – nii oma naabruspoliitikas kui ka suhetes näiteks 

Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidega. Platvormi kasutajad 

leiavad, et EL peaks olema julgem nii pehme kui ka tugeva 

jõu kasutamisel. Alates platvormi loomisest on selle teema 

kohta laekunud kokku 1965 postitust, st 609 ideed, 

1199 kommentaari ja 157 üritust. Erinevaid ideid saab 

rühmitada vastavalt järgmistele teemavaldkondadele. 

 

 

 

 ELi välispoliitika üldeesmärgid  

 Kaubanduspoliitika 

 Kaitsepoliitika  

 Otsuste tegemine 

 Laienemine 

 Naabruspoliitika ja suhted teistega 

 

 

5. EL maailmas 
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ELi välispoliitika 

üldeesmärgid  

Postitajad on seisukohal, et ELi roll on muutumas seoses 

kasvava murega kliimakriisi pärast, majandusliku ja 

geopoliitilise võimutasakaalu nihkega, suurte 

mitmepoolsuse probleemidega ja ülemaailmse võitlusega 

COVID-19 vastu (vt nt üritus, vt nt idee). Seega väljendavad 

paljud postitajad arvamust, et EL peaks olema julgem nii 

pehme kui ka tugeva jõu kasutamisel (vt nt idee ja idee).  

Mis puudutab ELi välispoliitikat, siis mainitakse mitmes 

idees rolli, mida EL peaks täitma inimõiguste ja 

demokraatlike väärtuste valdkonnas kogu maailmas. Neis 

nõutakse karmimat suhtumist ja meetmete võtmist selliste 

riikide suhtes, kes rikuvad korduvalt rahvusvahelisi 

inimõiguste konventsioone ja/või lepinguid (vt nt idee). 

Näiteks innustatakse ELi võtma juhtrolli Iisraeli ja 

Palestiina rahuloomeprotsessis (vt nt 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).  

 

Kaubanduspoliitika 

Teema „EL maailmas“ raames kutsutakse üles 

tugevdama kaubanduspoliitikat ja reformima 

kaubanduslepinguid ELi väärtustest lähtuvalt, olgu siis 

seoses inimõiguste või keskkonnastandarditega (vt nt 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 nt idee).  

 

 

 

Kaitsepoliitika 

 

Rääkides ELi tugeva jõu võimendamisest – mida peetakse 

samuti ülimalt oluliseks (vt nt üritus) – pooldavad postitajad 

ühise Euroopa armee loomist (vt nt idee). Samuti pakuvad 

postitajad välja mõtte luua ELi tasandil rohkem erijõude või 

-institutsioone, näiteks Euroopa sõjaväeakadeemia (vt nt 

idee).  

 

Otsuste tegemine 

Postitajad peavad äärmiselt oluliseks, et EL tegutseks 

rahvusvahelisel poliitilisel areenil oma positsiooni 

säilitamise ja tugevdamise nimel vankumatu ja ühtsena. 

Mitu postitust käsitleb vajadust ühise välispoliitika järele. 

Üks selle teema 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).   

Teine alateema käsitleb üleskutset teha liikmesriikide vahel 

tihedamat koostööd. Postitajad tõstavad esile, et 

usaldusväärsuse säilitamise nimel peavad liikmesriigid 

lõpetama üksteisega konkureerimise rahvusvahelisel 

tasandil. Seetõttu teevad nad ettepaneku asendada ELi 

liikmesriikide saatkonnad ühise ELi saatkonnaga, mis 

esindaks ja ühendaks kõiki ELi liikmesriike. See võib 

tähendada ka üht ja ainsat ELi liikmesust kõigis 

rahvusvahelistest organisatsioonides, näiteks NATOs (vt nt 

idee). Veel pakuti välja ühise ELi passi idee kõigile Euroopa 

kodanikele (vt nt idee). 

Otsuste tegemise teemavaldkonna raames kutsutakse 

postitustes üles vaatama uuesti läbi ühehäälsuse nõue. 

Mõned ideed väljendavad seisukohta, et praegune 

ühehäälsuse nõudel põhinev süsteem võimaldab üksikutel 

liikmesriikidel ühist välispoliitikat blokeerida (vt nt idee ja 

üritus). Seda peetakse probleemiks, kuna see takistab ELil 

kõnelda maailmas usaldusväärsel, kindlal ja tugeval häälel, 

nagu juba eelmise teemavaldkonna all esile toodi. Seetõttu 

peaks EL väljendatud idee kohaselt liikuma absoluutse 

häälteenamuse süsteemi suunas. Üks selles 

teemavaldkonnas kõige enam toetatud ideid kirjeldab 

üksikasjalikult liikmesriikide absoluutse häälteenamuse 

süsteemi, mida toetab Euroopa Parlamendi liikmete 

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/533
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?locale=en&order=recent&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390
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lihthäälteenamus, et EL saaks võtta täitevmeetmeid ning 

tegeleda tõelise ja usaldusväärse välispoliitikaga (vt idee). 

Sarnaselt Euroopa demokraatia teema all peetavatele 

aruteludele on praeguse ühehäälsuse nõude alternatiiviks 

pakutud ka kvalifitseeritud häälteenamust (vt nt idee). 

Viimases alateemas käsitletakse Euroopa Parlamendi 

pädevust. 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 nt idee). 

 

Laienemine  

Ühes postituste rühmas arutatakse vajadust laienemise ja 

idapoolsete naaberriikide integreerimise järele nii selleks, et 

kaitsta nendes riikides demokraatiat (vt nt idee), kui ka 

selleks, et tagada ELi majanduslik stabiilsus (vt nt idee). 

Neid mõtteid on samuti väljendatud ühes selle teema kõige 

populaarsemas idees, milles nõutakse ELi jätkuvat 

laienemist koos Lääne-Balkani riikide integreerimisega, et 

tagada piirkonnas rahu ja stabiilsus (vt idee). Sellega seoses 

kutsutakse üles Kosovot täielikult tunnustama (vt nt 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 nt idee).  

Kuigi enamikus ideedes nõutakse ühtsemat ja 

integreeritumat ELi, tugevdades seeläbi ELi rolli 

ülemaailmse õigus- ja kohtuvõimuna, mis on avatud 

suhtlemiseks eri mitmepoolsete institutsioonidega nii 

ülemaailmsel kui ka piirkondlikul tasandil (vt nt idee ja 

idee), soovivad teised, et EL keskenduks oma rollile 

majandusüksusena, millena see oli algselt kavandatud. 

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 nt idee).  

Selle teemavaldkonna all tehtud postitused viitavad 

eelkõige ELi poliitilistele suhetele Venemaa ja Hiinaga (vt 

nt üritus). Postitajad rõhutavad vajadust ELi välispoliitika 

lähenemisviisi reform põhjalikult läbi mõelda ja läbi 

vaadata ning sellega jätkata, võttes kasutusele julgema 

lähenemisviisi, mis oleks kooskõlas varasemates 

teemavaldkondades arutatud lähenemisviisidega. 

Platvormil postitajad arutavad 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).  

Seoses ELi suhetega Aafrika ja Ladina-Ameerika riikidega 

väljendavad postitajad arvamust, et luua tuleks tõhustatud 

partnerlus ja kujundada ümber kaubandussuhted (vt nt 

üritus). Enamik postitajaid nõuab tugevamat partnerlust ELi 

ja Aafrika Liidu vahel, et tugevdada piirkondlikku 

mitmepoolsust (vt nt idee). Teised kodanikud nõuavad 

tugevamaid kahepoolseid partnerlusi liikmesriikide ja 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065
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/70
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194
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Aafrika riikide vahel, et käsitleda rändeküsimust ja muid 

Euroopa Liitu ähvardavaid julgeolekuohte. See saab aga 

toimida vaid siis, kui suhted arenevad kaugemale endiste 

koloniaalsüsteemide majandusliku ja poliitilise pärandi 

säilitamisest (vt idee). Sama kehtib suhete puhul Ladina-

Ameerikaga (vt nt idee). 

 

 

 

 

 

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

2021. aasta augustis teema „ELi roll maailmas“ raames 

peetud arutelude märksõna on peamiselt olnud 

Afganistani kriis. Postitajad rõhutasid 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 õige aeg võtta välispoliitilistes 

küsimustes roll, mis ei sõltu selle strateegilisest liidust 

USAga (vt idee). See korduv üleskutse välispoliitika ühtse 

lähenemisviisi saavutamiseks on teemaks mitmel üritusel 

(vt üritus).  

Mõne postitaja jaoks tähendab see ka välispoliitika 

teemalist tihedamat koostööd ja koordineerimist ELi 

liikmesriikide vahel (vt idee), sealhulgas ELi armee 

loomist (vt idee). Mõlemad teemad esitati varem ELi 

välispoliitika üldeesmärkide teema all. 

Üritusel, kus arutati Saksamaa ja Baltimaade vahelisi 

suhteid, kutsuti osalejaid muu hulgas üles toetama ELi 

opositsiooni Valgevenes (vt üritus). 

Viimase kuu jooksul on korraldatud mitmeid üritusi, mis 

käsitlevad ELi laienemist ja Lääne-Balkani perspektiivi 

kaasamist (vt üritus).  

Teised viimase kuu jooksul välja töötatud ideed hõlmasid 

Euroopa sellise veebipõhise voogedastusteenuse loomist, 

mis edastaks Euroopa kultuurilist sisu ja mille eesmärk 

oleks populariseerida Euroopa väljaandeid mujal 

maailmas (vt idee). See idee on platvormi kasutajate 

hulgas olnud mõnevõrra edukas. 

Platvormil on välja pakutud rahvusvahelises kontekstis 

süstemaatiline Euroopa lipu ja Euroopa hümni kasutamine 

(vt nt idee). 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979
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Joonis 12 – Teema „EL maailmas“ mõttekaart 
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Alates digiplatvormi käivitamisest on teema „Väärtused ja 

õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ all esitatud 

kokku 1890 postitust (620 ideed, 1101 kommentaari ja 

169 üritust). Märkimisväärne osa selle teema raames 

toimuvast mõttevahetusest käsitleb ohtu, mida põhjustavad 

ELis esile kerkinud nn mitteliberaalsed demokraatiad, kes 

ei austa ELi väärtusi ja kalduvad autokraatlike režiimide 

suunas. Neid peetakse ohtlikeks. Postitajad kutsuvad üles 

võtma meetmeid, et tagada õigusriigi põhimõtte austamine. 

Postitused võib jagada järgmisteks teemavaldkondadeks.  

 

 

 Väärtused 

 Õigused ja vabadused 

 Õigusriigi ja inimõiguste kaitsmine 

 Julgeolek  

 Lobitöö ja korruptsioon 

 

 

 

6. Väärtused ja õigused, 

õigusriik, julgeolek 

ja turvalisus 
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Väärtused 

 

Ühes platvormil esitatud ideede rühmas arutatakse selle üle, 

mida tähendab olla eurooplane, ning väärtuste üle, mida EL 

peaks kehastama ja propageerima (vt nt idee). Eelkõige 

mainivad mitmed kodanikud, et teiste seas on Euroopa 

väärtussüsteemi osaks inimväärikuse, vabaduse, võrdsuse, 

demokraatia, õigusriigi, inimõiguste, pluralismi, õigluse, 

solidaarsuse ja soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted, ning 

leiavad, et need peaksid liidu poliitikat suunama.  

Üks põhilisi suundi selles teemavaldkonnas nõuab suuremat 

soolist võrdõiguslikkust (vt nt idee). Soovitatakse 

suurendada naiste arvu poliitiliste ja majanduslike otsuste 

tegijate seas (vt nt idee) ning julgustatakse järgima häid 

tavasid. Mõned konkreetsed ettepanekud hõlmavad 

üleskutset lõpetada sooline diskrimineerimine ELi-sisese 

liikumisvabadusega seoses, viidates Athose mäele, mis on 

UNESCO maailmapärandi koht Kreekas, kuhu õigeusu 

kristlike normide tõttu naisi ei lubata (vt idee).  

Teine arutelusuund keskendub kristlike väärtuste rollile ja 

vajadusele neid kaitsta (vt idee). Sellega kooskõlas 

kutsutakse ühes idees ELi üles võtma kindel seisukoht 

armeenlaste ja teiste kristlastest vähemuste genotsiidi suhtes 

(vt idee).  

Mõned postitajad arutavad ka vajadust Euroopa 

põhiseaduse järele, et määrata selgelt kindlaks Euroopa 

põhiväärtused, mida tuleb ELis austada (vt nt idee). 

 

Õigused ja vabadused 
Õiguste ja vabaduste valdkonnas on mitme 

postituse keskmes eraelu puutumatuse 

kaitsega seotud küsimused. Üks väga 

populaarne idee nõuab näotuvastusel põhinevate 

ühiskondlike hindamissüsteemide keelustamist (vt idee). 

Samuti kutsutakse sageli üles piirama biomeetriliste 

andmete kasutamist jälgimise eesmärgil (vt idee) ning 

isikuandmete kogumist ja jagamist üldisemalt (vt nt idee). 

Mitmed kodanikud arvavad, et sularahas maksmise 

võimalust tuleks tunnustada demokraatliku õigusena (vt nt 

idee). Samuti on tõstatud vajadus paremate õigusaktide ja 

vahendite järele, et lahendada interneti ja sotsiaalmeedia 

ning kogu uue tehnoloogiaga seotud eraelu puutumatuse 

probleeme (vt 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. See hõlmab üleskutset hoiduda 

selliste kodanike diskrimineerimisest, kes on otsustanud, et 

nad ei soovi põhiteenustele juurdepääsu saamiseks lasta end 

vaktsineerida ega regulaarselt testida (vt nt idee). 

Vaktsineerimisega seotud küsimusi käsitletakse 

üksikasjalikumalt tervise teema all. 

Veel ühes arutelus käsitletakse seda, kuivõrd olulisel kohal 

on lääneriikide väärtussüsteemis inimõigused ja vabadused. 

Sellega seoses nõuavad paljud osalejad LGBTI-inimeste 

kaitsmist ja samasooliste abielude tunnustamist kõigis ELi 

liikmesriikides (vt nt idee).  

Mõned osalejad nõuavad õigust end ise kanepiga ravida (vt 

nt idee) ning arutlevad narkootikumide 

dekriminaliseerimise ja legaliseerimise üle laiemalt (vt nt 

idee). Seda küsimust käsitletakse ka tervise teema all.  

Palju kõlapinda ja toetust on leidnud üleskutse, et EL võiks 

võtta loomade õiguste kaitsmisel juhtrolli (vt idee). 

Postitajad on seisukohal, et kuigi ELi aluslepingutes 

tunnustatakse loomi aistimisvõimeliste olenditena, esineb 

põllumajandus- ja lihatööstuses ikka veel nende väär- ja 

julma kohtlemist (vt nt idee).  

 

Õigusriigi ja inimõiguste 
kaitsmine 

Paljud osalejad väljendavad muret 

demokraatia ja õigusriigi pärast maailmas ja 

eelkõige mõnes ELi piirkonnas. Selles 

teemavaldkonnas postitajad nõuavad rangemat 

suhtumist, et kaitsta ELi väärtusi selliste riikide ees nagu 

Venemaa ja Hiina, aga ka seoses üha suurema arvu 

mitteliberaalsete demokraatlike riikidega ELis, viidates 

peamiselt, kuid mitte ainult, Ungarile ja Poolale (vt nt idee). 

Osalejad on mures ka selle pärast, et rünnatakse naisi, 

LGBTI-vähemusi ja inimõigusi, pidades eelkõige silmas 

hiljutisi sündmusi Poolas ja Ungaris (vt nt idee).  Mitmed 

postitajad suhtuvad kriitiliselt Ungari valitsusse ja kutsuvad 

komisjoni üles sellega seoses rohkem meetmeid võtma (vt 

idee).  

Õigusriigi põhimõtte järgimise tagamiseks teevad mõned 

osalejad ettepaneku vähendada toetusi riikidele, kes seda 

põhimõtet rikuvad, võtta neilt nõukogus hääleõigus või 

isegi lõpetada nende ELi liikmesus (vt nt idee). Kutsutakse 
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https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/7168
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ka üles kasutama ELi uues pikaajalises eelarves eelarve 

kaitse mehhanismi (vt idee) ning soovitatakse läbi vaadata 

aluslepingute artikli 7 kohane menetlus, et lihtsustada ELi 

väärtusi rikkuvate valitsuste karistamist (vt idee). Üks 

osaleja on teinud ettepaneku, et Euroopa Kohus peaks 

võtma ELis demokraatia ja õigusriigi kaitsmisel 

järelevalvaja rolli (vt nt idee). Mitmed postitajad toetavad 

ettepanekut võtta ELis kasutusele demokraatia, õigusriigi ja 

põhiõiguste läbivaatamise mehhanism (vt idee).  

Samuti kutsutakse platvormil üles kaotama ühehäälsuse 

nõue tagamaks, et liikmesriigid, kes ei austa õigusriiki, ei 

saaks ELis otsuste tegemist blokeerida (vt idee).  

Mis puudutab inimõiguste kaitset üldiselt, siis ühes palju 

toetust saanud idees soovitatakse tugevdada mitmesuguste 

inimõigusi käsitlevate õigusaktide jõustatavust ELi 

õiguskorras (vt idee). 

 

Julgeolek  
Üks praegu kõige laialdasemalt toetust 

saanud ja kommenteeritud ideid platvormil 

on ettepanek luua ELi armee, et liikmesriike 

vaenulike välismaiste osalejate eest paremini kaitsta, võttes 

arvesse ebakindlust seoses USA seisukohtadega (vt idee). 

Mitu osalejat on siiski selle ettepaneku kahtluse alla 

seadnud, kommenteerides peamiselt ELi kaitse ja riigikaitse 

vahelisi poliitilisi tagajärgi ja seoseid. Seda ideed arutatakse 

ka teema „EL maailmas“ all. 

Arvestades liikumisvabadust ELis, toetavad mõned 

kodanikud Euroopa sellise ameti loomist, mille abil 

tugevdada liikmesriikidevahelist koostööd võitluses 

terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vastu (vt idee). 

 

 

Lobitöö ja 
korruptsioon  

Nagu ka Euroopa demokraatia teema all, 

keskenduvad mõned postitajad lobitöö ja 

korruptsiooniga seotud küsimustele. On tehtud 

üleskutseid, et EL võitleks liikmesriikides maksustamise 

vältimise ja korruptsiooni vastu (vt nt idee), samuti 

ettepanekuid, kuidas tõhustada erahuvidel põhineva lobitöö 

reguleerimist ja läbipaistvust ning piirata selle mõju ELi 

poliitikale (vt idee). Teised osalejad arutavad, kuidas 

võidelda korruptsiooniga, mis on seotud ELiga ja ELi 

rahaliste vahendite kasutamisega, ning kuidas kaitsta 

vihjeandjaid (vt nt idee). 

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/2157
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/5453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13839
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2101
http://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/1781
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/28480
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/117


 

 

 

© Kantar Public 2021 45 

Üks osaleja nõuab Euroopa õiguse tühistamist ja ELi 

aparatuuri, sealhulgas Schengeni lammutamist (vt idee). 

Turvalisuse teema all tehakse uuesti ettepanek luua 

Euroopa armee (vt idee), samuti ühine lähenemisviis 

võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, sealhulgas 

õigusaktide ühtlustamine (vt idee). Hiljutine uus 

alateema nõuab vaenukõne vastu võitlemist ja 

vaenukõne ohvrite paremat kaitset (vt nt idee).  

Lobitöö ja korruptsiooni teema all on üleskutse ELile 

kontrollida, kas liikmesriikide avaliku halduse asutused 

on erapooletud favoritismi ja omavoli vastu (vt idee). 

 

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Möödunud perioodil platvormile esitatud ideed kordavad 

üldiselt esimeses vahearuandes märgitud ideid, kuid esile 

kerkivad ka mõned uued alateemad. 

Õiguste ja vabaduste teema all kordavad mitmed 

hiljutised ideed vajadust tugevdada LGBTI-kogukonna 

õiguste ja võrdõiguslikkuse kaitset. Uus ideedekogumik 

nõuab suuremat toetust puuetega inimestele järgmistel 

viisidel: i) puuetega inimeste jaoks takistuste 

eemaldamine, muutes tooted ja teenused 

ligipääsetavamaks (vt idee), ii) nende inimõiguste piisav 

kaitse (vt idee) ja iii) võitlus vaimse puudega inimeste 

diskrimineerimise vastu (vt idee). 

Sama õiguste ja vabaduste teema raames nõuab üks 

osaleja õiglast tasu ja õigusi tööturule sisenejate jaoks (vt 

idee).  

Liikumisvabaduse alateema all käsitletakse ühes idees 

vajadust ühtlustada kõigis ELi riikides akadeemiliste 

kvalifikatsioonide kontrollimist ja tunnustamist, et 

innustada innovatsiooni ja edendada ühendatust (vt idee). 

Suur osa äsja esitatud postitustest puudutab õigusriigi ja 

inimõiguste kaitse teemat. Osalejad rõhutavad jätkuvalt 

vajadust tagada ELi väärtuste kaitse, teha ettepanek läbi 

vaadata Euroopa Liidu lepingu artikkel 7, panna 

liikmesriigid demokraatlike väärtuste eest vastutama (vt 

idee ja idee) ning täiustada demokraatlike põhimõtete 

rikkumise korral tegutsemise menetlust (vt idee). Sellega 

kooskõlas esitatakse ka uued üleskutsed siduda ELi 

vahendid toetust saavate riikide õigusriigi põhimõtte 

järgimisega, sealhulgas võimalus rahastust vähendada või 

see tühistada (vt idee).  

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/82570
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83459
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87089
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/68675
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83228
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/88151
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/84217
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67222
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87913
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/86032
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/90619
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/85934
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/87488
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/83821
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Joonis 13 – Teema „Väärtused ja õigused, õigusriik, julgeolek ja turvalisus“ mõttekaart 
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Digiülemineku teema alla on kogunenud 412 ideed, 

849 kommentaari ja 117 üritust – kokku 1378 postitust. 

Ideid on abstraktsematest ettepanekutest sellistes 

teemavaldkondades nagu kestlikkus ja vastupidavus kuni 

konkreetsemate ettepanekuteni digihariduse ning e-tervise 

ja e-valimiste valdkonnas. Sel teemal postitanud rõhutavad, 

et pidades silmas tuleviku majandust, koostööd, tervishoidu 

ja muid eluvaldkondi, on digiüleminek vajalik. Siiski 

toovad nad välja ka mitmeid digiüleminekuga seotud 

probleeme, nagu eetilised kaalutlused, isikuandmete kaitse 

üldmääruse puudused ja küberohud. Erinevaid ideid saab 

rühmitada vastavalt järgmistele teemavaldkondadele. 

 

 

 Digimajandus 

 Digitaalne innovatsioon 

 Digitaalne suveräänsus ja digieetika 

 Küberohud 

 E-valimised 

 Digitaalandmed 

 Saaste, kestlikkus ja vastupidavus 

 Inimestele suunatud tehnoloogia 

 E-tervis 

 Haridus ja koolitus 

7. Digiüleminek  
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Digimajandus 

 

Kuuludes teemavaldkonnana ka teema „Tugevam 

majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad“ alla, kutsub suur 

osa selle teema all esitatud ideedest üles suhtuma 

digimajandusse positiivselt. Üks idee käsitleb näiteks ELi 

plokiahela platvormi rakendamist (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 siis arutavad krüptorahade 

reguleerimise või keelustamise vajadust (vt nt idee). 

Lisaks toetab mitu ideed digitaalse euro kasutuselevõttu 

turvalise ja mugava makseviisina (vt nt idee). 

 

Digitaalne innovatsioon  

Platvormil esitatud ideedega, mis käsitlevad digitaalset 

kasvu, toetatakse eelkõige ELi rolli suurendamist 

tehisintellekti (TI) vahendite edasiarendamisel (vt üritus). 

Praegusi TI võimalusi silmas pidades kutsub üks idee üles 

neid paremini planeerima ja reguleerima, et muuta need 

ohutumaks ja kättesaadavamaks (vt nt idee). Ometi pakuvad 

TI kasutamine ja arendamine postitajatele mõttevahetuseks 

ainest; mõned postitajad rõhutavad, et tulevikus on oht luua 

TI, mis võib olla inimajust võimekam (vt nt idee). 

Eeltooduga seonduvalt nähakse ka mitmeid probleeme, 

millega seisab silmitsi laienenud digitaalühiskond. Ühel 

üritusel arutati näiteks meie ühiskonna suuremat 

digitaliseerimist ja ebavõrdsust elanikkonnarühmade vahel 

(vt digiüleminekus mahajääjad). Suurema digitaliseerimise 

muude puuduste hulgas, mida arutati, on 

dehumaniseerimine, robotiseerimine ning inimeste suurem 

järelevalve ja jälgimine (vt idee). 

Üldisemalt kutsuvad postitajad üles tagama kättesaadavad 

ja taskukohased digitaalteenused ja -seadmed (vt nt idee). 

Digitaalne suveräänsus 

ja digieetika 

Digitaalse suveräänsuse edendamiseks platvormil esitatud 

ideedes keskendutakse Euroopa strateegilisele 

sõltumatusele seoses riistvara, tarkvara ja sotsiaalmeedia 

platvormidega, samuti ELi digitaalse arengu ja tootmise 

edendamisele, eelkõige pidades silmas teisi osalejaid, nagu 

USA või Hiina (vt nt idee). Näiteks antakse ühes idees 

soovitus arendada ja edendada Euroopa enda kiibitootmist 

(vt idee). 

Sarnases ideekogumis pannakse suurt rõhku eetilisele 

aspektile. Täpsemalt soovivad postitajad suurendada ELi 

digitaalset suveräänsust Euroopa sotsiaalmeedia 

platvormide kaudu, mis oleksid täielikult kooskõlas 

Euroopa väärtuste, standardite, läbipaistvuse ja eetikaga (vt 

nt idee). Lisaks kutsutakse ühes idees üles õiglasele 

digitaliseerimisele, mis põhineks inimõigustel, sealhulgas 

töötajate ja ametiühingute õigustel, parematel 

töötingimustel ja kollektiivläbirääkimistel (vt idee). 

 

Küberohud 

Küberohtude teemavaldkonnas esitatud ideed on seotud 

interneti ohutuse ja turvalisusega (vt nt üritus). Näiteks 

rõhutavad osalejad, et EL peaks olema võimeline end 

veebipõhiste ohtude ja kübersõja korral kaitsma. Mõni 

läheb veelgi kaugemale, tehes ettepaneku luua Euroopa 

küberarmee, mis võiks toetada ka digiüleminekut vähem 

edusamme teinud ELi riikides (vt nt idee). 

 

E-valimised 

E-valimiste teemavaldkonnas juhivad mitmed platvormil 

postitanud tähelepanu e-valimiste eelistele, eelkõige 

pandeemia kontekstis (vt nt idee). Seda konverentsi algusest 

peale digiülemineku teema all märkimisväärsel arvul 

kommentaare kogunud teemavaldkonda 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 e-valimiste turvalisuse tagamise 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/24091
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/7134
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/6768
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/607
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/14224
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/255
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/16798
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/30130
http://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/59104
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1040
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/576
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/353
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1377
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/482


 

 

 

© Kantar Public 2021 49 

vahenditena kasutada plokiahela tehnoloogiat või luua 

Euroopa enda põhjalikult krüpteeritud e-posti süsteemi. 

 

 

 

Digitaalandmed 
Digitaalandmete teemavaldkonnas rõhutavad postitajad 

seniseid edusamme, märkides, et EL on digimaailmas 

inimeste kaitsmisel esirinnas. Siiski kutsutakse üles tegema 

selles valdkonnas lisaedusamme (vt nt üritus). Näiteks 

keskendutakse ettepanekutes isikuandmete kaitse 

üldmääruse muutmisele, et lihtsustada isikuandmete 

veebipõhisest kogumisest keeldumist, ning andmeturbe 

parandamisele mitte ainult ELis, vaid ka kandidaatriikides 

(vt idee). 

Samal ajal kutsutakse üles koostama selgemaid õigusakte ja 

mitte koormama kasutajaid pidevate nõusolekutaotlustega 

(vt nt idee). 

 

 

Saaste, kestlikkus ja 
vastupidavus 

Postitustes leiab digiüleminek mitmel puhul sidumist 

kliimamuutustega; näiteks rõhutatakse, et suuremad 

digiüleminekuga seotud jõupingutused aitaksid vähendada 

saastet. Näiteks kutsutakse üles võtma kasutusele digitaalne 

tootepass, mis oleks kättesaadav QR-koodide kaudu ja 

sisaldaks teavet toote päritolu, koostise, keskkonnamõju, 

ringlussevõtu ja lõppkäitluse kohta (vt idee). 

Veel üks hulk ideid on seotud digitaalsete jäätmetega, 

kutsudes näiteks üles tootma uusi tooteid ringlussevõetud 

elektroonikaromudest (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 osutavad veel sellele, et satelliitide 

kasutuselevõtt suurendab kosmosereostust, ja kutsuvad üles 

seda probleemi lahendama (vt nt idee). 

 

 

 

Inimestele suunatud 
tehnoloogia 

Ettepanekute hulgas on rida konkreetseid ideid Euroopa 

kodanikele suunatud tehnoloogiliste ja digitaalsete 

vahendite kohta. 

Suur hulk ideid käsitleb digitaalse kodakondsuse loomist ja 

ELi digitaalset ühendamist (vt idee), näiteks raamistiku 

loomist, mis aitab kõigil ELi liikmesriikidel teha IT-

projektide vallas koostööd. Seda ideed arendatakse edasi 

kõigile suunatud eri ettepanekutes, mis hõlmavad 

kodanikuosaluse digiportaale, igapäevaselt vajaminevat 

tuvastamist (vt idee), avaliku arvamuse väljendamisele 

pühendatud Euroopa sotsiaalvõrgustikku (vt idee) ning 

üleeuroopalist e-identimist (vt idee).  

Lisaks kutsutakse üles tugevdama tarbijakaitset 

internetikeskkonnas (vt nt idee), mis lubaks näiteks 

tarbijatel edaspidi oste tehes kergemini oma meelt muuta. 

Teine idee võtab arutusele vajaduse tagada peamistele 

ühisrahastamisplatvormidele juurdepääs kõigist 

liikmesriikidest (vt idee). 

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/19999
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/487
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/115
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2048
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5407
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/15249
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18220
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2557
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5020
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/55276
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2476
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/18647
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
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E-tervis 

 

E-tervise teemavaldkonnas pakub hulk platvormil esitatud 

ideid välja ettepanekuid konkreetsete meetmete võtmiseks 

kodanike tervise tugevdamise eesmärgil digimaailmas, nt 

töötaja õigus tööst välja lülituda (vt idee), sotsiaalmeediast 

puhkamise päeva kehtestamine (vt idee) või noorte 

digihariduse edendamine, et propageerida tehnoloogia 

tervislikku ja teadlikku kasutamist. 

Samal ajal kutsutakse üles rakendama e-tervist terves ELis 

(vt nt idee), nt luues ühtse platvormi e-tervise haldamiseks 

(mis oleks eriti atraktiivne paljude eurooplaste jaoks, kes 

kasutavad piiriülese liikumise võimalusi) ning võttes 

kasutusele (Euroopa) e-tervise ID-kaardi (vt nt idee), mis 

sisaldaks teavet vaktsineerimise ja tervisekindlustuse kohta. 

Samas on sellega seotud mureküsimused, mis puudutavad 

eraelu puutumatust ja andmekaitset. Neid teemavaldkondi 

käsitletakse ka tervise teema all. 

 

Haridus ja koolitus 

Hariduse ja koolituse teemavaldkonnas toetab 

hulk platvormil esitatud ideedest terviklike, kogu ELi 

hõlmavate jõupingutuste tegemist teadlikkuse 

suurendamiseks kõigil tasanditel, millega alustataks 

algkoolist ja jätkataks terve haridustee jooksul (vt nt idee ja 

üritus), rõhutades, et majanduse jaoks on digioskuste 

arendamine ja edendamine üks peamisi prioriteete (vt nt 

idee).  

Ühes alateemas kutsutakse üles tegema investeeringuid ja 

jõupingutusi hariduse digitaliseerimise hoogustamiseks (vt 

nt idee). Sellega seoses arutavad postitajad vajadust 

suurendada digikirjaoskust kõigis ELi riikides, näiteks 

käivitades meedias reklaamikampaania digiülemineku 

nähtavamaks muutmiseks (vt idee).  

 

 

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Digitaalse suveräänsuse ja eetika teema all 2021. aasta 

augustis loodud uus alateema puudutab tehnoloogia 

suveräänsuse küsimust, mida on osalejad laialdaselt 

arutanud ning eriti rõhutanud, et EL peab võtma meetmeid 

veebitööstuse monopolide suhtes (vt nt idee), et tagada 

ühilduvus ELi väärtustega.  

Küberohtude teemaga seotud mured on jätkuvalt 

päevakorral, kusjuures üks postitaja soovitas ELil ja 

riikide valitsustel kasutada oma võrkude puhul plokiahela 

tehnoloogiat, et tagada piisav kaitse kolmandate riikide 

kaudu toimepandud andmetega seotud rikkumiste eest (vt 

idee). 

Digitaalandmete teema all laiendatakse andmeturbe 

alateemat nõudmistega, et EL oleks digiplatvormide 

reguleerimisel ja kasutajatel andmete kasutamise üle 

otsustamise võimaldamisel jõulisem (vt nt idee). Sellega 

seoses on osalejad teinud ka ettepaneku luua igale ELi 

kodanikule isikliku pilve (vt idee), mille abil dokumente 

säilitada ja tundlikke andmeid kaitsta (vt idee). Üks 

osaleja edendab sõltumatute ja turvalisemate avalike 

võrkude kasutuselevõtu vaimus ideed, et EL peaks üle 

minema patenteeritud tarkvaralt, nagu Microsoft ja Apple, 

avatud lähtekoodiga tarkvarale, näiteks Linuxile (vt idee). 

Veel üks eelmisel kuul arutatud probleem on vajadus 

tagada, et lapsed saaksid end internetis turvaliselt tunda, 

ning rakendada riskide vähendamiseks 

ettevaatusabinõusid (vt üritus).  

Inimestele suunatud tehnoloogia teema raames 

laiendatakse digitaalse kodakondsuse teemat ideega luua 

Euroopa ühekordse sisselogimisega identimisteenuse 

pakkuja avalikele teenustele juurdepääsu tagamiseks (vt 

idee). 

Laiendatud on e-tervise teema alla kuuluvat Euroopa 

tervise-ID-kaardi või sarnaste elektrooniliste sertifikaatide 

ideed (vt idee).  

https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/16140
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2513
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/1000
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4665?component_id=15&locale=lv&page=2&participatory_process_slug=Digital&per_page=100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/4925?=&order=most_commented&pe
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/316
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/32110
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13532
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/42175
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80587
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15615
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/67684
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/81049
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/78211
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/66100
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/14/meetings/7525
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/80257
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/84019
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Joonis 14 – Teema „Digiüleminek“ mõttekaart 
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8.  Euroopa 
demokraatia 

 

7. septembri 2021. aasta seisuga oli digiplatvormi kaudu 

teemal „Euroopa demokraatia“ laekunud kokku 1129 ideed, 

2524 kommentaari ja 373 üritust. Postitajad kutsuvad üles 

ELi institutsioone ümber korraldama või koguni Euroopa 

Liitu föderaliseerima. Samuti kutsutakse mitmes 

ettepanekus üles suurendama kodanike osalust ja kaasatust. 

Üldiselt on mõttevahetused selle teema all konstruktiivsed 

ja tulevikku suunatud, isegi kui mõnes neist väljendatakse 

kartust, et EL võib pingete, populismi ja natsionalismi tõttu 

sattuda ummikseisu. Postitused hõlmavad väga erinevaid 

teemavaldkondi.  

 

 

 

 Euroopa Liidu föderaliseerimine 

 Institutsioonilised reformid 

 Euroopa Parlamendi valimised 

 Kodanike esindatus 

 Kodanikuosalus ja kodanikega konsulteerimine 

 Meedia 

 Keeled ja Euroopa vaimu edendamine 

 Demokraatia kaitse ja tugevdamine  
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 Euroopa Liidu 

föderaliseerimine 

Paljud Euroopa demokraatia teemal postitajad kutsuvad 

üles Euroopa Liitu föderaliseerima. Sama küsimus leiab 

korduvalt käsitlemist ka selle teemaga seotud ürituste puhul 

(vt nt üritus).  

Postitajad leiavad, et föderaliseerimine oleks ELi jaoks 

parim viis, kuidas realiseerida oma täielik potentsiaal (vt nt 

idee), 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 

võimaldaks see idee toetajate arvates saada üle 

euroskeptitsismist ja natsionalistlikest meeleoludest.  

Näiteks toetab üks laia heakskiitu ja arutamist leidnud 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 puudutavad ühist maksu- ja 

majanduspoliitikat, Euroopa ühisarmeed ja välispoliitika 

föderaliseerimist ning ELi institutsioonide 

ümberkujundamist vastavalt föderalismi põhimõtetele.  

Mõned postitajad suhtuvad ELi föderaliseerimisse siiski 

skeptiliselt ja toetavad selle asemel detsentraliseerimist, mis 

annaks liikmesriikidele suurema volituse (vt nt idee), 

võimaldades rohkem vabadust ja liikmesriikide identiteedi 

austamist ning vaba koostööd nendes valdkondades, kus see 

on kasulik (vt nt idee). 

 

Institutsioonilised 

reformid 

Samuti käsitleb märkimisväärne hulk ideid 

konkreetsemalt liidu institutsioonide reformimist, et muuta 

need tõhusamaks ja läbipaistvamaks ning tuua need 

kodanikele lähemale. See hõlmab ettepanekuid korraldada 

institutsiooniline ülesehitus põhjalikumalt ümber (vt nt 

idee).  

Euroopa Parlamendi puhul kutsuvad postitajad kõige 

sagedamini üles andma parlamendile tegelik seadusandliku 

algatuse pädevus (vt nt idee). Samuti kutsutakse üles andma 

talle eelarvepädevus (vt idee). Veel arutavad postitajad 

Euroopa Parlamendi asukoha küsimust ning kutsuvad üles 

tegema valiku Strasbourgi ja Brüsseli vahel (vt nt idee).  

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu käsitlevatel 

aruteludel esitatakse platvormil ja teema „Euroopa 

demokraatia“ all korduvalt idee minna üle kvalifitseeritud 

häälteenamusega hääletamisele, et teha lõpp riikide 

vetoõigusele (vt nt idee). 

Samuti arutletakse ülemkogu ja nõukogu rolli üle ELi 

institutsioonilises ülesehituses (vt nt idee) ja pannakse ette 

süvendada ELis kahe seadusandjaga 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 tõstatavad postitajad volinike arvu 

küsimuse (vt nt idee). 

Veel mainitakse Euroopa Regioonide Komitee ning 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee reformimist, näiteks 

selleks, et nende tööd tõhustada. Siia hulka kuuluvad 

ettepanekud reformida Euroopa Regioonide Komiteed, et 

nii piirkonnad kui ka linnad ja omavalitsused saaksid 

asjakohased dialoogikanalid (vt idee) või anda Euroopa 

Regioonide Komiteele suurem roll (vt idee).  

Palju arutamist on leidnud idee valida ELile otsevalimiste 

teel president, näiteks ühendades selleks Euroopa 

Komisjoni presidendi ja Euroopa Ülemkogu eesistuja rollid 

(vt nt idee). Samuti kutsutakse üles looma ELi jaoks ühtne 

kontaktpunkt, et rääkida välissuhetes ühel häälel (vt nt 

idee). 

 

 

Euroopa Parlamendi 

valimised 

Kimp institutsiooniliste reformidega seotud ideid kutsub 

üles muutma Euroopa Parlamendi valimiste korraldust, et 

suurendada kodanike osalemist ELi demokraatlikes 

protsessides. Üks enam arutatud ettepanekuid puudutab 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/19838
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/560
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/63031
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40657?per_page=100
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/969
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/Democracy/f/6/proposals/63559
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/31912
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/26571
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/35
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/3962
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10865
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/60689


 

 

© Kantar Public 2021 54 

kogu ELi hõlmavate riigiüleste valimisnimekirjade 

koostamist, et julgustada kandidaate keskenduma 

siseriiklike küsimuste asemel pigem Euroopa asjadele (vt 

idee). Arutatakse muidki ideid üleeuroopalise arutelu 

õhutamiseks ning Euroopa Parlamendi liikmete toomiseks 

kodanikele lähemale (vt nt idee). 

Mõni ettepanek käsitleb täpsemalt seda, kuidas saaks 

Euroopa Parlamendi valimistel suurendada 

valimisaktiivsust. Leidub üleskutseid muuta valimised 

kohustuslikuks (vt idee) ning ettepanekuid selle kohta, 

kuidas valimistel osalemist lihtsamaks muuta, näiteks 

lubades posti teel hääletamist ja valija registreerimist 

valimispäeval või muutes valimispäeva riigipühaks (vt 

idee). Mõned postitajad arutavad ka e-valimiste küsimust, 

sealhulgas ideed luua üleeuroopaline e-valijate nimekiri (vt 

idee). E-valimiste küsimust käsitletakse ka digiülemineku 

teema all. 

Samuti on tehtud ettepanekuid Euroopa Parlamendi 

valimistel hääletamiseks nõutava vanuse alampiiri 

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

alampiir oleks 16 aastat (vt idee).  

 

Kodanikuosalus ja 

kodanikega 

konsulteerimine 

Platvormile on postitatud hulk ettepanekuid kodanike 

kaasatuse suurendamiseks ja omaluse tugevdamiseks ELi 

otsustusprotsessis.  

Ühes ideede ja ürituste kimbus arutletakse 

osalusdemokraatial ja kodanike mõttevahetusel põhinevate 

püsivamate mehhanismide väljatöötamise üle, et tugevdada 

ja täiendada esindusdemokraatiat, tuginedes muu hulgas 

Euroopa tuleviku konverentsi kogemustele. Näiteks on 

tehtud ettepanek kasutada süstemaatilisemalt kodanike 

kogusid ja paneelarutelusid, et valmistada ette ELi kõige 

olulisemad ja keerulisemad poliitilised otsused (vt nt idee). 

Teisal jälle pannakse ette luua veebipõhine digifoorum, kus 

ELi kodanikud saaksid pidada arutelu ELi õigusaktide üle, 

kasutades sotsiaalmeediast tuttavat poolthääle andmise ja 

kommenteerimise süsteemi (vt idee). Sellega haakub idee 

luua kodanike jaoks lobitööplatvorm, mis pakuks ELi 

tavakodanikele ja väiksematele ettevõtjatele alternatiivse 

mooduse, kuidas suunata oma eksperditeadmised ja 

arvamused, mis puudutavad õigusakte, ELi 

otsustusprotsessi (vt idee).  

Postitused sisaldavad ka ettepanekut luua ühtne 

veebiplatvorm, mis koondaks kogu avaliku sektori panuse, 

olgu need siis Euroopa kodanikualgatused, kaebused või 

petitsioonid, ELi institutsioonilisse osalusstruktuuri (vt 

idee). 

Mõned postitajad on teinud ettepaneku luua Euroopa 

Parlamendi nõustamiseks kas kodanikuühiskonna 

organisatsioonidele pühendatud kodanike parlamendi (vt 

idee) või põhiseadusliku kogu (vt idee). Osalejad arutavad 

ka ELi-üleste referendumite ideed, mis võiksid olla 

alternatiiviks riiklikele referendumitele ELi 

institutsioonilistes ja poliitilistes küsimustes (vt nt idee). 

 

Kodanike esindatus 

Kodanike esindatuse teemavaldkonnas kutsutakse 

platvormil mitmel korral üles pöörama erilist tähelepanu 

põlvkondade küsimusele. Muu hulgas on tehtud ettepanek 

nimetada ametisse eakatele keskenduv Euroopa Komisjoni 

volinik (vt idee) ning anda noortele võimalus 

esitada korrapäraselt oma seisukohti 

Euroopa Parlamendis (vt idee). Sellega 

haakub postitus, milles tehakse ettepanek 

kehtestada alla 35aastaste Euroopa 

Parlamendi liikmete kvoot (vt idee). 

Samuti on tehtud ettepanek rakendada Euroopa Parlamendi 

valimistel nimekirjades soolise võrdõiguslikkuse põhimõtet 

(vt idee). 

Ühes rohkem toetust leidnud ja läbiarutatud idees tehakse 

ettepanek Euroopa kodakondsuse kohta, mis oleks 

lahutatud ELi liikmesriikide kodakondsusest (vt idee). 

Postitajad tõstatavad ka küsimuse, kas lubada liikmesriigis 

pikaajaliselt elavatel kolmandate riikide kodanikel 

hääletada oma elukohariigis Euroopa Parlamendi valimistel 

(vt idee). 

Veel ühes idees kutsutakse ELi üles töötama ÜRO 

parlamendi loomise nimel, mis võimaldaks kodanikel 

väljendada oma tahet ülemaailmse tasandi otsustes otse, 

sõltumata oma riigi valitsusest (vt idee).  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1825
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/10877
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2561
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2259
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/61982
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/32676
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/27525
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/62635?order=most_endorsed&page=3&per_page=50
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/641
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/11141
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/412
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/143
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/31715
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44453
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/40330
https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/66991
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1252
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/121
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Meedia 

Hulk Euroopa demokraatia teemal tehtud postitusi 

keskendub meediale. Seda ideede teemavaldkonda arutavad 

postitajad ka teema „Haridus, kultuur, noored ja sport“ 

raames.  

Üks korduvaid ettepanekuid puudutab üleeuroopaliste 

meediakanalite või -võrgustike loomist (vt nt idee) või ühtse 

avalik-õigusliku ELi ringhäälingu loomist (vt 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 

kultuuri ning näidates ELi liikmesriike käsitlevaid 

dokumentaalfilme. Mõned postitajad kutsuvad ka üles 

looma ELi tele- ja raadiokanali, et levitada liidu 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 asjadele.  

Keeled ja Euroopa 

vaimu tugevdamine 

Veel üks rühm platvormil esitatud ideid käsitleb keelte ning 

ühise Euroopa vaimu ja identiteediga seotud küsimusi. 

Sama teemavaldkonda arutatakse korduvalt ka teema 

„Haridus, kultuur, noored ja sport“ raames.  

Suur hulk osalejaid arutab mõtet valida ELi kodanike 

parema suhtluse ja mõistmise eesmärgil üks ühiskeel (vt nt 

idee), sealhulgas on tehtud ettepanek kasutada ühendava 

keelena esperantot (vt idee). Kommentaaridest leiab 

kaalukaid arvamusi mõlema ettepaneku poolt ja vastu. 

Mõned postitajad kutsuvad ka üles paremini järgima 

mitmekeelsuse põhimõtet (vt nt idee). 

Lisaks pakutakse Euroopa vaimu tugevdamiseks välja idee 

luua ELi spordivõistkond (vt nt idee), kuulutada 9. mai 

riigipühaks kõigis liikmesriikides (vt idee) või võtta 

kasutusele ELi pass (vt idee). 

 

Demokraatia kaitse ja 

tugevdamine 

Selle teemavaldkonna alla kuulub mitu ideed, 

mis on seotud demokraatia kaitsmisega ELis ja kutsuvad 

üles võtma jõulisi meetmeid valitsuste vastu, kes rikuvad 

demokraatlikke põhimõtteid, viidates eelkõige Ungarile ja 

Poolale (vt nt idee). Seda küsimust käsitletakse 

üksikasjalikumalt teema „Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus“ all. 

Samuti tunnistavad postitajad ohtu, mida desinformatsioon 

ja valeuudised võivad demokraatiale kujutada. Kutsutakse 

üles järgima eksitava teabe leviku tõkestamiseks rangemat 

lähenemisviisi, sealhulgas tehakse ettepanekud luua 

mobiiltelefonide jaoks faktikontrollirakendus (vt idee) või 

ELi sõltumatu ajakirjanduslike faktide kontrolli instituut (vt 

idee). 

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/43
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1304
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15976
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/683
http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/15319
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/2179?per_page=100
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Mitmes idees ja kommentaaris käsitletakse vajadust 

reguleerida lobitööd, kutsudes üles koostama poliitikute 

käitumisjuhendi või looma sõltumatu Euroopa organi, 

millel oleksid vahendid korruptsiooni ja lobitöö soovimatu 

mõju vastu võitlemiseks (vt nt idee). Sellega seoses 

kutsutakse ka üles võtma üldisi meetmeid 

korruptsioonivastaseks võitluseks, näiteks kohaliku tasandi 

hangete korraldamisel. 

 

  

  

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Augustis 2021 ei esitatud Euroopa demokraatia teema 

raames palju uusi ideid, kuid teatavaid eelmistel kuudel 

esitatud teemasid ja alateemasid on uutes postitustes edasi 

arendatud.  

Seoses ELi föderaliseerimise teemaga soovitab üks 

osaleja näiteks luua Euroopa Konstitutsioonikohtu (vt 

idee).  

Euroopa Parlamendi valimiste teema puhul teeb üks 

kasutaja riigiüleste valimisnimekirjade ideega seoses 

ettepaneku luua teises liikmesriigis elavatele 

eurooplastele uue valimisringkonna (vt idee). See 

võimaldaks neil valida Euroopa Parlamendi liikmeid, kes 

on piiriüleste küsimuste suhtes eriti tundlikud. Üks uus 

idee toetab ka seda, et Euroopa Parlamendi liikmed tuleks 

otsevalimiste asemel ametisse nimetada riiklike 

seadusandjate poolt (vt idee). 

Demokraatia kaitse ja tugevdamise teema all 

laiendatakse korruptsioonivastase võitluse alateemat. 

Nõutakse suuremat läbipaistvust ELi rahastuse kõigi 

saajate suhtes, et luua ühtne andmebaas, mis ühendaks ELi 

praegused mitmed aruandlussüsteemid (vt idee). Üks 

osaleja teeb ettepaneku keelata olulistel ametikohtadel (nt 

Euroopa Parlamendi liikmed või volinikud) töötavatel 

Euroopa poliitikutel ja riigiteenistujatel aktsiate omamine 

(vt idee). See kajastab platvormil tehtud varasemaid 

ettepanekuid, mis olid seotud poliitika eetika küsimusega. 

http://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1761
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/64583
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/65045
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/89663
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/73327
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/80191
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Joonis 15 – Teema „Euroopa demokraatia“ mõttekaart 
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Alates platvormi käivitamisest on rände teema alla 

sisestatud kokku 1280 postitust, sh 335 ideed, 

911 kommentaari ja 34 üritust. Selle teema postitustest 

ilmneb kolm üldist suundumust. Ühest küljest soovitakse 

ühes mõttevahetuste rühmas rohkem meetmeid rände 

kontrollimiseks ja vähendamiseks, teistes postitustes jällegi 

kutsutakse üles suuremale solidaarsusele ja tõhusamate 

integratsioonimenetluste rakendamisele. Rühm vahepealsel 

seisukohal olevaid osalejaid sooviks edendada 

rahvusvahelist liikuvust, kuid ainult majanduslikult 

arenenud demokraatlike riikide vahel. Analüüsitakse 

vastavalt järgmisi teemavaldkondi. 

 Reguleerimata ELi-väline ränne ohuallikana  

 Humanistlik rändekäsitlus 

 Seaduslik ränne 

 Rände algpõhjustega tegelemine 

 Piirikontroll 

 Integratsioon  

 ELi kodakondsuse saamise hõlbustamine ja 

toetamine 

 

Reguleerimata ELi-

väline ränne 

ohuallikana  

Kommentaatorid on oma rändeteemalistes ideedes ja 

postitustes avameelsed. Ühes teemavaldkonnas tajuvad 

postitajad rännet ELi mittekuuluvatest riikidest ohuna ELi 

tsivilisatsioonile, identiteedile, väärtustele ja kultuurile (vt 

nt idee). Postitustes väljendatakse arvamust, et ELi-väline 

ränne aitab kaasa terrorismile ning getode ja ohtlike 

9.  Ränne 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245
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piirkondade loomisele ELis (vt idee). Need postitajad 

nõuavad meetmeid ELi-välise rände piiramiseks, rangemat 

tagasisaatmispoliitikat ja strateegiaid, mis takistavad 

rändajate liikuvust, näiteks rangemat piirikontrolli (vt nt 

idee). 

 

Humanistlik 

rändekäsitlus 

Teised postitajad on vastupidisel seisukohal, kutsudes üles 

leidma lahendusi ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks 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). Samuti soovivad mõned 

postitajad sellise õigusraamistiku loomist, millega peatataks 

integreerunud inimeste ja perekondade väljasaatmine 

ebaturvalistesse päritoluriikidesse (vt idee). 

 

 

Seaduslik ränne 

Seadusliku rände teemavaldkonnas nõuavad rangema 

rändepoliitika pooldajad ELi ühtse selektiivse 

rändepoliitika kehtestamist, mis hõlmab kvoote, rangemaid 

valikumenetlusi ja ranget vastuvõtukorda (vt nt idee). 

Mõnes postituses peetakse rändevoogude tõhusama 

reguleerimise eesmärgil vajalikuks punktipõhist Euroopa 

sisserändesüsteemi (vt idee). 

Rändesse avatumalt suhtuvates postitustes kutsutakse 

samuti üles järgima ühtset ja tõhusamat lähenemisviisi, kuid 

seda suuremas kooskõlas inimõiguste ja (sotsiaalse) 

Euroopa väärtustega. Näiteks käsitletakse postitustes eraldi 

ühtset ja tõhusat ELi varjupaigamenetlust (vt idee), osutades 

samuti vajadusele reformida Dublini konventsiooni, et 

vältida varjupaigataotlejate ja rändajate ebavõrdset jaotust 

(vt nt idee). Kodanikud toetavad ka ELi töörändepoliitika 

või ELi strateegiate väljatöötamist kolmandatest riikidest 

pärit üliõpilaste ja kvalifitseeritud töötajate värbamiseks. 

Eeltooduga seonduvalt rõhutab üks kodanik vajadust 

suurendada ELi pädevust rände valdkonnas, et liit saaks 

tagada rände haldamise kooskõlas liidu põhimõtete ja 

väärtustega (vt idee). 

Üks rühm vastajaid toetab ideed, mille järgi tuleks 

soodustada valikulist sisserännet. Seda tüüpi osalejad 

näevad rännet tavaliselt positiivses valguses, sest see annab 

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, eelkõige vabakaubanduslepingute kontekstis 

(vt idee). 

Mõned postitused kajastavad ka olemasolevat varjupaiga 

taotlemise protsessi mõjutavaid ebavõrdsuse küsimusi. 

Näiteks rõhutavad nad asjaolu, et meessoost 

varjupaigataotlejate osakaal on naissoost 

varjupaigataotlejate või perekondade osakaalust oluliselt 

suurem (vt idee). Teistes postitustes antakse teada 

raskustest, millega puutuvad kokku LGBTI-inimestest 

varjupaigataotlejad, ja kutsutakse üles pakkuma sellele 

rühmale suuremat kaitset ja paremat tõlketuge (vt idee). 

 

Rände algpõhjustega 
tegelemine 

Euroopa tuleviku valguses rõhutavad postitajad, et selliste 

rändeprobleemide lahendamiseks, millega EL praegu 

silmitsi seisab, tuleb tegeleda rände algpõhjustega.  

Vastavasisuliste ettepanekute hulgas on võrdsete 

kaubandussuhete loomine, aga ka rohkematesse 

arenguabikavadesse ja akadeemilisse koolitusse 

investeerimine ning kolmandates riikides elavate inimeste 

ametialasesse arengusse panustamine (vt idee).  

Üks eraldi rühm postitusi on ELi suhtes kriitiline, tuues 

põhjuseks, et ELil on olnud oma osa piirkondlikus 

destabiliseerimises, näiteks Euroopa sõjalise sekkumise või 

arenguriikidele suunatud destabiliseeriva, subsideeritud 

põllumajandustoodete ekspordi kaudu (vt idee).  

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836
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/34/proposals/14852
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541
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Piirikontroll 

 

Piirikontrolli teemavaldkonnas on jällegi esindatud kaks 

rände küsimuses valitsevat vastandlikku seisukohta.  

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, määrates täpsemalt kindlaks 

selle ülesanded (vt idee), ning võtma õiguslikult siduva 

lähenemisviisi otsingu- ja päästetegevuse suhtes Vahemerel 

(vt idee).  

Teistes postitustes kutsutakse üles suuremale solidaarsusele 

ja inimõiguste austamisele. Siinkohal arutatavate ideede 

hulgas on näiteks solidaarsusel põhinev tsentraliseeritud 

ELi jaotussüsteem, piiri vastuvõtutaristu (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).  

 

Integratsioon  

See rändeteema alla kuuluv veel üks teemavaldkond 

koondab ideid, mille raames arutatakse integratsiooni ja 

kutsutakse üles jälgima rändajate edasist käekäiku, et tagada 

nende täielik integreerumine ELi liikmesriigis. Üks idee 

näeb suurt potentsiaali rändajate ja vastuvõtvate 

kogukondade liikmete tunnustamisel ja edasisel 

aktiveerimisel muutuste elluviijatena (vt idee). 

Integratsiooni jaoks peetakse määravaks haridust ning 

kesksel kohal nähakse keelt ja Euroopa väärtusi. Sellega 

seoses leiavad postitajad, et on vaja piisavalt rahastatud 

programme, et toetada kooliealiste lapsrändajate kaasamist 

riiklikku haridussüsteemi (vt idee). 

Postitajad on seisukohal, et integratsiooni saavutamiseks (vt 

nt idee) ja getode tekkimise vältimiseks (vt idee) on oluline 

rändajate geograafiline jaotus. Kutsutakse üles korraldama 

teavituskampaaniaid ja -programme ELi kodanike 

teadlikkuse suurendamiseks rassismivastasest võitlusest, et 

liikuda tõeliselt kaasava ühiskonna poole. Mis puudutab 

arvamusi, mis käsitlevad rassismi ja tööturult 

väljatõrjumist, kutsutakse üles kohtlema seaduslikult riigis 

elavaid kolmandate riikide kodanikke võrdselt ja õiglaselt 

(vt idee).  

 

ELi kodakondsuse saamise 

hõlbustamine ja toetamine 

Mõned osalejad peavad kahetsusväärseks 

puudujääke seoses ELis alaliselt elavate 

inimeste õigustega. Need osalejad märgivad, 

et liit ei anna oma alalistele, ELis pikka aega 

elanud elanikele valimisõigust ega muid eeliseid, mis 

võiksid muuta ELi kodakondsuse taotlemise nende jaoks 

atraktiivsemaks (vt idee). 

Mõned postitajad peavad seda küsimust eriti pakiliseks 

seoses Ühendkuningriigi kodanikega, kes elasid ELis enne 

Brexitit. Üks vastandlikke arutelusid tekitavaid ideid on 

kiirmenetluse kasutuselevõtt kogu ELi hõlmavate õiguste 

andmiseks neile Ühendkuningriigi kodanikele, kes elasid 

ELis enne Brexitit (vt idee). 

 

 

 

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Üldiselt kuuluvad möödunud perioodi uued ideed varem 

kindlaksmääratud teemade ja alateemade alla, ideedes 

nõutakse Euroopasse suunduva rände viivitamatut 

peatamist ja ebaseadusliku rände lõpetamist, sealhulgas 

aedade ehitamist ELi kultuuriväärtuste kaitsmiseks (vt 

üritus).  

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
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988
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/35/meetings/32507
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Platvormil on viimasel perioodil jätkuvalt vastandlikke 

seisukohti humanistliku rändekäsitluse teemal: 

nõutakse üldisemat ülevaadet ja jõupingutusi rände 

algpõhjuste kõrvaldamiseks päritoluriikides. Nõutakse 

terviklikumat ELi rändepoliitikat ja rändajate kuvandi 

muutmist, eriti arvestades nende panust 

tervishoiutöötajatena pandeemia ajal (vt üritus).  

Seadusliku rände teema all ELi rändealase pädevuse 

suurendamist käsitleva alateema laiendamine puudutab 

ühise sisserände- ja varjupaigapoliitika loomist. Üks 

postitaja soovitab ELil muutuda ühtseks 

varjupaigapiirkonnaks, millel on ühtsed menetlused ja 

keskne taotlusmenetlus ning asutus postitaja sõnul Dublini 

konventsiooni põhjustatud nn varjupaiga menüü 

kaotamiseks (vt idee).  

Ebaseadusliku rände teema all püstitatud idees nõutakse 

rändega seoses kaitslikumat lähenemisviisi, kuna EL peab 

end kaitsma selle eest, et ebaseaduslikku rännet kasutataks 

(poliitilise) relvana ELi vastu, viidates sellele, et 

Valgevene ujutab Leedu piiri rändajatega üle (vt idee). 

Rände algpõhjuste käsitlemise teema aluses uues 

alateemas kutsutakse üles toetama kestliku ja 

kliimamuutuste suhtes vastupanuvõimelise 

põllumajanduse edendamist kolmanda maailma riikides 

(vt idee). See alateema on esile kerkinud hiljuti ja selle 

kohaselt peab EL kliimarändega võitlemiseks ühendama 

jõud, et võidelda kliimamuutuste vastu päritoluriikides (vt 

nt idee). 

Integratsiooni teema tööturul esinevat rassismi käsitlevat 

alateemat laiendatakse üleskutsega käsitleda rändajate 

diskrimineerimise ja sotsiaalse ebavõrdsuse küsimusi 

süstemaatilisemalt, kusjuures ühes idees on välja pakutud, 

et poliitika kujundamiseks tõhusalt teabe andmiseks on 

vaja (küsitlus)andmeid rändajate etnilise tausta kohta (vt 

idee).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/35/meetings/27853
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/84349
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82765
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82930
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/71512
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/82864
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Joonis 16 – Teema „Ränne“ mõttekaart 
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10. Haridus, 

kultuur, noored 

ja sport 

 
Arvestades teema „Haridus, kultuur, noored ja sport“ 

mitmetahulist olemust, hõlmavad selle all postitatud ideed 

erinevaid teemavaldkondi. Nagu ka mujal platvormil, on 

selle teema all kindlaks määratud teemavaldkondade puhul 

korduvaks aluseks üleskutse ELi identiteedi tugevdamiseks, 

hõlmates ettepanekuid, kus arutluse all on muu hulgas 

vahetused, kokkupuude ja liikuvus. Selle teema all on 

esitatud kokku 1829 postitust – 628 ideed, 

862 kommentaari ja 340 üritust. Erinevaid ideid saab 

rühmitada vastavalt mitmekeelsel digiplatvormil esitatud 

järgmistele kategooriatele. 

 

 ELi ühise identiteedi tugevdamine 

 Tulevikukindel haridus 

 ELi-sisene liikuvus 

 Noorte töötus 

 Euroopa pärand 
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ELi ühise identiteedi 

tugevdamine 

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 haridus, mille puhul postitajad 

soovitavad pakkuda kõigis Euroopa keskkoolides 

kohustuslikku kursust ELi ajaloo ja institutsioonide kohta, 

et suurendada nooremate põlvkondade huvi ja omalust ELi 

suhtes, tõhustades seeläbi ELi identiteedi loomise protsessi 

(vt nt idee). Muudes haridusega seotud ideedes, mille 

eesmärk on edendada ühist ELi identiteeti, pakutakse välja 

mitmesuguseid vahetusi ja mestimist eri liikmesriikide 

koolide vahel, et edendada sõprust üle liikmesriikide piiride 

(vt idee). 

Paljud osalejad näevad ühe Euroopa integratsiooni 

soodustava tegurina ühise Euroopa keele loomist (vt nt 

idee). Arutelus käsitletakse sellise Euroopa ühiskeele 

erinevaid eeliseid ja puudusi ning ka võimalikke keeli. 

Nimetatud on esperantot ja ladina keelt (vt nt idee) ning 

inglise keelt (vt nt idee). 

Spordi alateemas on seoses ELi ühise identiteedi 

tugevdamisega nimetatud arvukamate riikidevaheliste ja 

Euroopa-üleste spordisündmuste korraldamist ning 

võimalust luua eraldi Euroopa spordimeeskond, kes võiks 

rahvusvahelistel spordisündmustel võistelda (vt nt idee). 

Üks teine idee, mida on sageli mainitud ka muudes 

prioriteetides, soovitab kehtestada 9. mail Euroopa 

riigipüha, et edendada Euroopa kogukondade loomise 

algatusi kogu Euroopas (vt nt idee). 

Veel üks tähelepanu vääriv valdkond on algatus 

„DiscoverEU“. Mõned osalejad teevad ettepaneku 

laiendada algatust „DiscoverEU“ kõigile 18-aastastele 

Euroopa noortele (vt nt idee). 

 

Tulevikukindel haridus 

Paljud ideed väljendavad vajadust mõtestada 

haridus praeguses digiajastus ümber, 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). See üleskutse käib käsikäes vajadusega edendada 

IKT-valdkonda koolides ja ülikoolides, muu hulgas 

toetades koole riistvara ostmisel (vt nt idee). 

Sageli näevad vastajad pehmete oskuste ja eelkõige 

kunstitegevuse 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). 

Üks ideede alateema tõstatab vajaduse reformida 

haridustavasid, et noortest saaksid täiskasvanud, kes 

suudaksid ELi kodanikuelus aktiivselt osaleda. Lisaks 

eespool nimetatud vahetustele ja ELi-alasele haridusele, on 

selle alateema alla koondatud ideed, milles käsitletakse 

vajadust julgustada noori õpilasi aktiivselt osalema koolide 

ühiskonnaelus (vt idee) või siis kultuuriüleste oskuste 

omandamise arendamist, nt pakkudes rohkem 

võõrkeeleõppe praktikat (vt idee). 

Mõned postitajad juhtisid tähelepanu vajadusele praegune 

haridussüsteem ümber mõtestada, et valmistada noori 

tulevikuks ette. Postitajad nõuavad kliimamuutuste alast 

haridust (vt nt idee) ning mehhanisme, et parandada noorte 

oskusi teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika 

valdkonnas (STEM), näiteks kogu ELi hõlmava STEM-

valdkonna põhioskuste programmi kaudu (vt idee). Lisaks, 

nagu on välja toodud digiülemineku teema all, kutsuvad 

postitajad üles koolitama noori digitaalse heaolu 

valdkonnas. 

Osa ideedest käsitleb ka (kutse)hariduse vastavusse viimist 

töömaailmaga (vt nt idee) ja ettevõtlusoskuste edendamist 

hariduses (vt idee).  

 

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
http://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/43200
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/9279
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/36/proposals/10135
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/10466
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/431
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/61711
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6403
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/30262
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/64426
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/55112
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/6095
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2411
http://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/2741
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13284
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/42341
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ELi-sisene liikuvus 

Mõned osalejad teevad ettepaneku luua ELi 

hallatav veebiportaal ELis pakutavatele 

kõrghariduskursustele kandideerimiseks. See 

portaal võiks võimaldada tulevastel üliõpilastel ka 

samaaegset kandideerimist eri programmidesse üle Euroopa 

Liidu (vt nt idee).  

Veel üks mitme postitaja poolt tõstatatud alateema 

puudutab Erasmuse stipendiumide laiendamist, et hõlmata 

ka need noored, kes ei õpi ülikoolis, näiteks laiendades neid 

keskkooliõpilastele, sealhulgas kutsehariduses osalejatele. 

See annaks võimaluse elada välismaal, vahetada häid 

tavasid, õppida uusi keeli ja tutvuda kultuuridega ning 

suurendada oma üldiseid oskusi ka nendele noortele, kes 

kõrgharidust ei omanda (vt nt idee).  

Üks kõige enam toetust leidnud idee hariduse 

teemavaldkonnas on tunnistuste tunnustamise Lissaboni 

konventsiooni ratifitseerimine, et hõlbustada Kreekas 

kutsealast ja akadeemilist liikuvust (vt idee). 

 

Noorte 

töötus 

Veel üks idee, mis hariduse, kultuuri, noorte ja spordi teema 

raames enim toetust leidis, käsitleb mittetöötavate ja 

mitteõppivate noorte (NEET-noorte) osakaalu suurenemist 

Euroopas. Eelkõige juhivad osalejad tähelepanu sellele, et 

NEET-noored on üks kõige haavatavamaid rühmi 

tänapäeva Euroopa ühiskonnas, ning väljendavad sügavat 

muret selle pärast, et kõnealustest noortest saavad COVID-

19 majanduslike tagajärgede järgmised ohvrid. Seetõttu 

leiavad postitajad, et ELi jaoks on äärmiselt oluline võtta 

koheseid ja konkreetseid meetmeid mitte 

ainult NEET-noorte nähtusega tegelemiseks, 

vaid ka selleks, et tagada paremad 

töötingimused noorte ülekaaluga sektorites 

(vt nt idee). 

 

 

Euroopa pärand 

Selles teemavaldkonnas kutsuvad postitajad 

üles kaitsma ja väärtustama Euroopa kultuuri 

ja pärandit, näiteks luues ELi kultuurivoliniku 

ametikoha (vt idee), ning üldiselt investeerima rohkem ELi 

ühise kultuurimälu säilitamisse. 

 

Möödunud perioodi 

(2.8.2021–7.9.2021) uued 

postitused 

Augustis 2021 lisati platvormile mitmesugused ELi-

sisese liikuvuse teemat käsitlevad ideed ja tugevdati 

varasemaid ideid Erasmuse programmi kohta. Osalejad on 

rõhutanud, et see algatus peaks rohkem kaasama madala 

sissetulekuga õpilasi. Üks idee puudutab Erasmuse 

stipendiumide kohandamist iga riigi elukallidusega (vt 

idee). Sellega seoses teeb teine osaleja ettepaneku 

usaldada ülesanne määrata Erasmuse stipendiumeid 

sihtülikoolile, et taotlejad saaksid esitada taotluse otse 

sellele ülikoolile, mitte oma koduülikoolile (vt idee). 

Rõhutades teadlikkust õpiliikuvuse programmide 

tähtsusest, soovitakse programmi praegust vormi 

täiustada. Seda näitavad ka mitmesugused temaatilised 

üritused, mis on seotud kahe eespool käsitletud ideega (vt 

üritus). 

Lõpuks on tulevikukindla hariduse teema raames 

platvormi kasutajate poolt palju toetust leidnud hiljutine 

ettepanek Euroopa hariduskava loomise kohta: see on 

„Euroopa strateegia, mis keskendub hariduse taristusse 

suunatud otseinvesteeringute toetamisele ning hariduse ja 

pidevõppe juurdepääsu, ühendatuse ja kvaliteedi 

parandamisele“ (vt idee).  

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/703
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/6239?locale=en&order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843?order=most_endorsed
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/296
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/71248


 

 

 

© Kantar Public 2021 66 

Joonis 6 – Teema „Haridus, kultuur, noored ja sport“ mõttekaart 



 

 

 

 
© Kantar Public 2021 67 

 

 

I LISA. Seni enim 

toetust leidnud ja 

kommenteeritud ideede 

loetelu teemade kaupa 
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Enim kommenteeritud ja toetust leidnud ideed teemade 

kaupa (19.4.2021–7.9.2021) 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Kliimamuutused ja keskkond Idee: õiglane üleminek (vt idee)  

Toetajaid: 315 

Kommentaare: 10 

Idee: tuumaenergia edendamine 

seal, kus taastuvenergiat ei saa 

kasutada (vt idee) 

Toetajaid: 105 

Kommentaare: 146 

Idee: kõigi fossiilkütuste toetuste 

kaotamine (vt idee) 

Toetajaid: 264 

Kommentaare: 23 

Idee: looduse, keskkonna, elurikkuse 

ja inimeste parem kaitsmine 

tööstuslike tuuleparkide arendamisel 

Euroopas (vt idee) 

Toetajaid: 33 

Kommentaare: 76 

Idee: Euro Trainscanner (vt idee) 

Toetajaid: 157 

Kommentaare: 36 

Idee: keskkonnasaaste 

vähendamine sisserändepoliitika 

abil (vt idee) 

Toetajaid: 7 

Kommentaare: 64 

Idee: Euroopa raudteevõrgu 

kättesaadavamaks ja atraktiivsemaks 

muutmine erinevate ELi-siseste 

ühenduste asemel (vt idee) 

Toetajaid: 156 

Kommentaare: 28 

Idee: tuumaenergia asetamine 

rohepöörde keskmesse (vt idee) 

Toetajaid: 24 

Kommentaare: 57 

 

Idee: Euroopa taasmetsastamine 
(vt idee) 

Toetajaid: 138 

Kommentaare: 25 

Idee: inimeste innustamine 

lihatarbimist vähendama (vt idee) 

Toetajaid: 44 

Kommentaare: 51 

 

 

 

 

 

 

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/100
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/638
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/834
https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal/f/1/proposals/60
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 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Tervis Idee: teadusmahukad tehnoloogiad 

kaua tervena elamiseks: 

arendamine ja kättesaadavus (vt 

idee)  

Toetajaid: 429 

Kommentaare: 76 

Idee: suveajale ülemineku peatamine: 

astronoomiliselt õigele ajale 

üleminek võimalusega lubada 

lahtiolekuaegu nihutada tunni võrra 

varasemaks (vt idee)  

Toetajaid: 34 

Kommentaare: 127 

Idee: võrdne juurdepääs 

taskukohastele ja kvaliteetsetele 

avalikele teenustele, sealhulgas 

tervishoiule (vt idee)  

Toetajaid: 300 

Kommentaare: 9 

Idee: teadusmahukad tehnoloogiad 

kaua tervena elamiseks: 

arendamine ja kättesaadavus (vt 

idee)  

Toetajaid: 429 

Kommentaare: 76 

Idee: müalgilise entsefalomüeliidi 

(ME/CFS) alased teadusuuringud 

(vt idee) 

 Toetajaid: 215 

Kommentaare: 5 

Idee: keskendumine 

vananemisvastastele ja 

pikaealisusalastele 

teadusuuringutele (vt idee)  

Toetajaid: 139 

Kommentaare: 31 

Idee: keskendumine 

vananemisvastastele ja 

pikaealisusalastele 

teadusuuringutele (vt idee)  

Toetajaid: 139 

Kommentaare: 31 

Idee: EI digitaalsetele (rohelistele) 

vaktsineerimispassidele ja -tõenditele 

ning võimalikele kiipidele, sest see 

liigitaks inimesed vaktsineerituse 

alusel kahte klassi (vt idee)  

Toetajaid: 10 

Kommentaare: 25 

Idee: aluslepingu muutmine ELi 

volituste tugevdamiseks tervise 

valdkonnas (vt idee)  

Toetajaid: 81 

Kommentaare: 4 

Idee: kellakeeramise asendamine 

uute ajavöönditega Euroopas (vt 

idee)  

Toetajaid: 17 

Kommentaare: 13 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Tugevam majandus, sotsiaalne 

õiglus ja töökohad 

Idee: Euroopa sotsiaalõiguste 

sammas sotsiaalse turumajanduse 

jaoks (vt idee)  

Toetajaid: 317 

Kommentaare: 21 

Idee: tingimusteta põhisissetulek 
(vt idee)  

Toetajaid: 72 

Kommentaare: 80 

Idee: ELi uus majandusmudel ja 

juhtimine (vt idee)  

Toetajaid: 311 

Idee: tingimusteta põhisissetulek 

kogu ELis, mis tagab igale inimesele 

elatusvahendid ja võimaluse 

ühiskonnas osaleda (vt idee)  

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/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/94
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/888
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/677
https://futureu.europa.eu/processes/Health/f/3/proposals/1460
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/13836
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
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Kommentaare: 21 Toetajaid: 218 

Kommentaare: 62 

Idee: Euroopa uus ühiskondlik lepe 

õiglase taastumise jaoks (vt idee)  

Toetajaid: 299 

Kommentaare: 20 

Idee: võitluse alustamine 

maksuparadiiside vastu nii ELis 

kui ka väljaspool (vt idee)  

Toetajaid: 229 

Kommentaare: 49 

Idee: võitluse alustamine 

maksuparadiiside vastu nii ELis 

kui ka väljaspool (vt idee)  

Toetajaid: 229 

Kommentaare: 49 

Idee: miljon uut Euroopa 

iduettevõtjat aastaks 2030 (vt idee)  

Toetajaid: 210 

Kommentaare: 47 

 

Idee: tingimusteta põhisissetulek 

kogu ELis, mis tagab igale 

inimesele elatusvahendid ja 

võimaluse ühiskonnas osaleda (vt 
idee)  

Toetajaid: 218 

Kommentaare: 62 

Idee: ettepanek ingliskeelsete 

linnade loomiseks Euroopas (vt 

idee)   

Toetajaid: 2 

Kommentaare: 34 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

EL maailmas Idee: Euroopa armee loomine (vt 

idee)  

Toetajaid: 396 

Kommentaare: 200 

Idee: Euroopa armee loomine (vt 

idee)  

Toetajaid: 396 

Kommentaare: 200 

Idee: Euroopa Ametiühingute 

Keskliidu (ETUC) üleskutsed 

reformida ELi kaubandus- ja 

investeerimispoliitikat ning 

taaskäivitada ülemaailmne 

mitmepoolsus (vt idee)  

Toetajaid: 312 

Kommentaare: 8 

Idee: Euroopa ühendamine: ELi 

laienemise jätkamine (vt idee)  

Toetajaid: 167 

Kommentaare: 44 

Idee: ELi tasandi välispoliitika, mis 

põhineb absoluutsel 

häälteenamusel, mitte ühehäälsusel 
(vt idee)  

Toetajaid: 224 

Kommentaare: 39 

Idee: ELi tasandi välispoliitika, mis 

põhineb absoluutsel 

häälteenamusel, mitte ühehäälsusel 
(vt idee)  

Toetajaid: 224 

Kommentaare: 39 

Idee: ühiselt tegutsemine: EL kui 

ülemaailmne osaleja (vt idee)  

Toetajaid: 213 

Idee: liikmesriikide relvajõudude 

integreerimine Euroopa tasandil 
(vt idee)  

https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/13835
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/91
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/77947
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/1556
https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/10/proposals/455
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/13844
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/192
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1175
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Kommentaare: 16 Toetajaid: 15 

Kommentaare: 33 

Idee: strateegiline autonoomia (vt 

idee)  

Toetajaid: 191 

Kommentaare: 27 

Idee: strateegiline autonoomia (vt 

idee)  

Toetajaid: 191 

Kommentaare: 27 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Väärtused ja õigused, õigusriik, 

julgeolek ja turvalisus 

Idee: sooline võrdõiguslikkus (vt 

idee)  

Toetajaid: 309 

Kommentaare: 11 

Idee: ühise Euroopa armee loomine 
(vt idee)  

Toetajaid: 55 

Kommentaare: 176 

Idee: inimõigusi käsitlevate 

õigusaktide jõustamise 

tugevdamine (vt idee)  

Toetajaid: 304 

Kommentaare: 6 

Idee: Euroopa sõjavägi (vt idee)  

Toetajaid: 4 

Kommentaare: 57 

Idee: EL peaks jõustama kohustuse 

austada liidus õigusriigi 

põhimõtteid (vt idee)  

Toetajaid: 184 

Kommentaare: 19 

Idee: Si vis pacem, para bellum: 

2022. aastal ELi kaitse- ja 

heidutuseesmärkide määramine (vt 

idee)  

Toetajaid: 3 

Kommentaare: 30 

Idee: meie põhiväärtuste 

kaitsmine: demokraatia, õigusriigi 

ja põhiõiguste mehhanism (vt idee)  

Toetajaid: 182 

Kommentaare: 13 

Idee: mure Ida-Euroopaga (vt idee)  

Toetajaid: 19 

Kommentaare: 22 

Idee: objektiivne, tõenditel põhinev 

teave esperanto kohta! Võrdsed 

õigused esperanto keele 

kõnelejatele! (vt idee)  

Toetajaid: 93 

Kommentaare: 18 

Idee: väljalülitamine: EURATOM. 

Tuumatööstuse kaitse- ja 

rahastamislepingu lõpetamine 

tõelise rohelise kokkuleppe ja 

õiglase energiapöörde nimel (vt 

idee)  

Toetajaid: 32 

Kommentaare: 22 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Digiüleminek Idee: õiglane digiüleminek (vt idee)  

Toetajaid: 337 

Idee: EU-CAP = Euroopa kodanike 

teadlikkuse platvorm (vt idee)  

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/102
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/13840
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/5361
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/77
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/67453
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/160
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/694
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/2113
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/5553
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Kommentaare: 28 Toetajaid: 0 

Kommentaare: 81 

Idee: avaliku sektori toetus avatud 

lähtekoodiga tarkvarale ja 

riistvarale (vt idee)  

Toetajaid: 137 

Kommentaare: 9 

Idee: krüptorahade keelustamine 
(vt idee)  

Toetajaid: 13 

Kommentaare: 40 

Idee: kiipide tootmine Euroopas (vt 

idee)  

Toetajaid: 102 

Kommentaare: 30 

Idee: põhisissetulek avatud 

lähtekoodiga tarkvara haldajatele 
(vt idee)  

Toetajaid: 48 

Kommentaare: 33 

Idee: Kickstarter peaks olema 

võrdselt kättesaadav kõigile ELi 

kodanikele (vt idee)  

Toetajaid: 96 

Kommentaare: 11 

Idee: kiipide tootmine Euroopas (vt 

idee)  

Toetajaid: 102 

Kommentaare: 30 

Idee: isikuandmete kaitse 

üldmäärus: isikuandmete 

kogumisest keeldumine tuleks teha 

vähemalt sama lihtsaks kui sellega 

nõustumine (vt idee)  

Toetajaid: 86 

Kommentaare: 5 

Idee: õiglane digiüleminek (vt idee)  

Toetajaid: 337 

Kommentaare: 28 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Euroopa demokraatia Idee: Euroopa kodanikupõhise 

demokraatia reformimise kava (vt 

idee)  

Toetajaid: 540 

Kommentaare: 37 

Idee: vajame ühist Euroopa keelt 
(vt idee)  

Toetajaid: 107 

Kommentaare: 167 

Idee: üheskoos oleme tugevamad: 

demokraatlik Euroopa 

Föderatsioon (vt idee)  

Toetajaid: 488 

Kommentaare: 133 

Idee: üheskoos oleme tugevamad: 

demokraatlik Euroopa 

Föderatsioon (vt idee)  

Toetajaid: 488 

Kommentaare: 133 

Idee: tõeliselt euroopalikud 

valimised: kogu ELi hõlmavad 

riikideülesed valimisnimekirjad (vt 

idee)  

Toetajaid: 377 

Kommentaare: 89 

Idee: Euroopa Liidu presidendi 

otsevalimine (vt idee)  

Toetajaid: 185 

Kommentaare: 94 

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/1364
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/2014
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/167
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/477
https://futureu.europa.eu/processes/Digital/f/15/proposals/13838
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/56299
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/43
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/178
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/53
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Idee: sotsiaalse arengu protokoll 

(vt idee)  

Toetajaid: 326 

Kommentaare: 14 

Idee: tõeliselt euroopalikud 

valimised: kogu ELi hõlmavad 

riikideülesed valimisnimekirjad (vt 

idee)  

Toetajaid: 377 

Kommentaare: 89 

Idee: parem otsustusprotsess 

õiglasema Euroopa nimel (vt idee)  

Toetajaid: 321 

Kommentaare: 14 

Idee: Euroopa demokraatia algab 

ühisest keelest: esperanto (vt idee)  

Toetajaid: 31 

Kommentaare: 86 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Ränne Idee: ühine rände- ja 

varjupaigapoliitika, mis põhineb 

õiguste austamisel ja võrdsel 

kohtlemisel (vt idee)  

Toetajaid: 323 

Kommentaare: 15 

Idee: sisserände peatamine 

riikidest, mis ei kuulu Euroopasse 

või esimesse maailma (vt idee)  

Toetajaid: 95 

Kommentaare: 106 

Idee: sisserände peatamine 

riikidest, mis ei kuulu Euroopasse 

või esimesse maailma (vt idee)  

Toetajaid: 95 

Kommentaare: 106 

Idee: ebaseaduslike 

varjupaigataotlejate/rändajate 

väljasaatmine (vt idee)  

Toetajaid: 33 

Kommentaare: 69 

Idee: ränne ja integratsioon (vt idee)  

Toetajaid: 64 

Kommentaare: 56 

Idee: ränne ja integratsioon (vt 

idee)  

Toetajaid: 64 

Kommentaare: 56 

Idee: EList väljasaatmine (vt idee)  

Toetajaid: 60 

Kommentaare: 30 

Idee: ELi riikides elavatele 

brittidele kogu ELi hõlmavate 

õiguste andmine (vt idee)  

Toetajaid: 12 

Kommentaare: 35 

Idee: Euroopa noorte liberaalide 

(LYMEC) visioon poliitilistest 

prioriteetidest – varjupaik ja ränne 

(vt idee)  

Toetajaid: 52 

Kommentaare: 1 

Idee: Irenäus Eibl-Eibesfeldt 

21. sajandi inimkatse kohta (vt 

idee)  

Toetajaid: 2 

Kommentaare: 33 

 

 Enim toetust leidnud Enim kommenteeritud 

Haridus, kultuur, noored ja sport Idee: EL vajab paremat keeleõpet 

(vt idee)   
Idee: EL vajab paremat keeleõpet 

(vt idee)  

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13862
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/55
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/13863
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/1997
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/110
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/210
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/7888
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/23893
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Toetajaid: 322 

Kommentaare: 77 

Toetajaid: 322 

Kommentaare: 77 

Idee: noored. EL ei või rahastada 

ebakindlust (vt idee)  

Toetajaid: 315 

Kommentaare: 7 

Idee: keeleõpe Euroopas (vt idee)  

Toetajaid: 126 

Kommentaare: 53 

Idee: elukestva õppe ja õiguse 

koolitusele muutmine Euroopas 

kõigi jaoks reaalsuseks (vt idee)  

Toetajaid: 313 

Kommentaare: 12 

Idee: esperanto – rahvusvaheline 

abikeel (vt idee)  

Toetajaid: 67 

Kommentaare: 48 

Idee: loogem Euroopa avalik-

õigusliku ringhäälingu (vt idee)  

Toetajaid: 166 

Kommentaare: 34 

Idee: õnnelikumad keeleõppijad: 

edukamad keeleõpetajad (vt idee)  

Toetajaid: 45 

Kommentaare: 35 

Idee: keeleõpe Euroopas (vt idee)  

Toetajaid: 126 

Kommentaare: 53 

Idee: loogem Euroopa avalik-

õigusliku ringhäälingu (vt idee)  

Toetajaid: 166 

Kommentaare: 34 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13843
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/13842
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/1536
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/63064
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/260
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/163
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Käesolevas aruandes kasutatud analüüsi parameetrid on 

pärit otseplatvormilt, 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 

organisatsiooni esindajatena. Arvandmed 

koosnevad ideede arvust – koguarv ja arv eri 

teemade raames. 

 Arvandmed idee toetajate kohta: toetamine on siin 

sarnane sotsiaalmeedias kasutatavale 

meeldimisele või poolthääle andmisele. 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 

toetajate arv iseenesest idee üldise toetuse näitaja, 

vaid üksnes üks paljudest aspektidest, mida 

platvormile tehtud postituste analüüsimisel arvesse 

on võetud. Arvandmed koosnevad toetajate arvust 

– kokku, eri teemade raames ja konkreetse ideega 

seonduvalt (kasutatakse ka ideede järjestamiseks 

toetajate arvu alusel). 

 Arvandmed osalejate kommentaaride kohta: 

analüüs hõlmab ka osalejate kommentaaride arvu 

üksteise ideede kohta, kuna see näitab aktiivse 

reageerimise taset teatava idee suhtes. Sisuliselt 

võivad kommentaarid hõlmata mitmesugust 

tagasisidet, alates neutraalsest kuni nõustumiseni 
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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 tööhõiveseisundi kohta. Neid andmeid 

töödeldakse anonüümselt. Kuna seda teavet 

jagatakse vabatahtlikult (praegu jagab seda 

ligikaudu 71% osalejatest), on osalejate profiilide 

kohta sisestatav teave piiratud. Kõige harvem 

esitavad vastajad teavet oma kutseala, hariduse ja 

elukohariigi kohta. Organisatsioonide puhul saab 

anda andmeid ainult asukohariigi puhul.  

Platvormi sisust ülevaate andmiseks keskendutakse 

aruandes peamiselt ideedel ja kommentaaridel põhinevale 

kvalitatiivsele analüüsile. Teemavaldkonnad ja mõnel 

juhul alateemad on määratletud eelnevalt kindlaks määratud 

teemade raames. 

Iga teema kohta on uurimismeeskond teinud käsitsi 

tekstianalüüsi ja moodustanud kõigist väljapakutud ideedest 

klasterdustarkvara abil teemavaldkonnad. Seejärel luges 

uurimisrühm läbi konkreetsesse klastrisse kuuluvad ideed ja 

kommentaarid, et teha kokkuvõte ühistest 

teemavaldkondadest ja võimalikest alateemadest, märkides 

ära ka kommentaarides esinevad erinevused ja võimalikud 

lahkarvamused.  

Kvalitatiivse lähenemisviisi lõppeesmärk ei ole mitte ainult 

platvormil enim tähelepanu pälvivate teemavaldkondade 

või ideede registreerimine, vaid ka ühte teemasse 

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 „väljapaistvale“ ideele või alateemale. 

Kokkuvõtted sisaldavad ka linke näitlikele ideedele, milles 

kirjeldatakse konkreetset ettepanekut või antakse hea 

ülevaade konkreetse teemavaldkonna või alateema üldisest 

käsitlusest.  

Teema jagunemine teemavaldkondadeks ja alateemadeks 

või ideedeks on visuaalselt esitatud asjakohasel 

mõttekaardil. 
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