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Euroopa tuleviku konverents 

Aruanne  

Euroopa kodanike 4. paneelarutelu„EL maailmas ja ränne“  

2. arutelu: 26.–28. november 2021, võrgus  

Euroopa tuleviku konverentsi raames peetavate Euroopa kodanike paneelarutelude korraldajateks on 

Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon.  

Dokumendi1 on koostanud arutelu korraldusrühm, kuhu kuuluvad esindajad sellistest 

organisatsioonidest, nagu Taani Tehnoloogianõukogu, ifok, Missions Publiques, Deliberativa ja Kantar, 

ning kes vastutavad paneelarutelude metoodika ja nende toimumise eest. 4. paneelarutelu „EL 

maailmas ja ränne“ 2. vooru viisid läbi Taani Tehnoloogiaamet ja ifok.  

 

Sisukord 

1. Teise vooru kokkuvõte 

2. Teine voor Euroopa kodanike paneelarutelu protsessis 

3. Vooru põhitulemused: probleemid ja suunitlused 

 

● 1. lisa: Kuidas suunitlused koostati? 

● 2. lisa: Ekspertide panus ja faktikontroll 

● 3. lisa: Probleemide, suunitluste ja põhjenduste üksikasjalik teave 

● 4. lisa: Konverentsi täiskogu tagasiside 

 

  

 
1Lahtiütlus: aruande eest vastutavad ainuisikuliselt autorid ja see ei kajasta ELi asutuste seisukohti. 

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/
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1. Teise vooru kokkuvõte 

16.–28. novembrini 2021. a osales pea 200 ELi kodanikku igast eluvaldkonnast võrgus toimunud 

paneelarutelu „EL maailmas ja ränne“ teises voorus, käsitledes esimeses voorus välja valitud teemasid. 

Oktoobris Strasbourgis peetud esimeses voorus esitati paneelarutelu üldteemadest lähtuvalt 75 

allteemat, mis koondati viide eri alljaotistega töösuunda [vt 1. vooru aruanne].  

 

● 1. suund: Iseseisvus ja stabiilsus 

● 2. suund: EL rahvusvahelise partnerina 

● 3. suund: Tugev EL rahumeelses maailmas  

● 4. suund: Ränne inimlikust seisukohast 

● 5. suund: Vastutus ja solidaarsus kogu ELis 

 

Teise vooru töö lähtekohana kasutati esimese vooru osalejate valitud teemasid. Teises voorus 

visandasid kodanikud suunitlused, mille alusel koostatakse (kolmandas voorus) konkreetsed 

soovitused kõigis viies esimeses voorus seatud töösuunas. 

 

Tuginedes nii ekspertide panusele kui ka omaenda teadmistele-kogemustele, leidsid kodanikud teises 

voorus neile määratud teemaga seonduvad probleemid ja arutasid neid. Probleeme tõlgendati kui 

küsimusi või olukordi, mida on vaja muuta (nt sõnastati 4. paneelarutelu 2. voorus probleem „Euroopa 

on energiaimpordist liigselt sõltuv.“).  

 

Seejärel töötasid kodanikud need probleemid läbi, kavandades neile suunitlused. Suunitlused on 

esimene samm soovituste koostamisel, mis on kolmanda vooru eesmärk (4. paneeli suunitluse näide: 

„Euroopas tuleb laiendada energiatootmist, samuti peame oma sisemisi ressursse paremini ära 

kasutama.“). 

 

Lisaks paluti kodanikel sõnastada põhjendused nendele suunitlustele, st kuidas need suunitlused 

aitaksid probleeme tõhusalt lahendada (4. paneeli põhjenduse näide: „Niimoodi vähendaksime oma 

sõltuvust meile poliitilist survet avaldavatest riikidest. Kliimaeesmärkide saavutamisele aitaks kaasa 

ka piirkondliku taastuvenergia suurem osakaal. Väiksem sõltuvus fossiilkütustest vähendaks survet 

liikmesriikide eelarvetele ja tugevdaks eurot.“) 

 

Arutelud ja ühistöö toimusid kolmel tasandil: 

● alamrühmades: kõik 15 alamrühma koosnesid kaheteistkümnest kuni neljateistkümnest 

osalejast. Igas alamrühmas oli kasutusel neli kuni viis keelt, et osalejad saaksid end väljendada 

oma emakeeles või keeles, milles nad end mugavalt tunnevad. Igal alamrühmal oli oma 

professionaalne nõustaja väliste teenusepakkujate võrgustikust; 

● töösuuna täiskogul: töösuuna täiskogusse kuulusid selle kolm alamrühma. Viie töösuuna 

täiskogul tegutsesid vahendajatena professionaalsed moderaatorid; 

● kõigi osalevate kodanike täiskogul: täiskogu arutelusid juhtisid kaks konsortsiumi 

põhimoderaatorit. 

 

https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/x9w2a9hfbzydphi25tzewse661dg?response-content-disposition=inline;%20filename=%22Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf%22;%20filename*=UTF-8''Panel%204%20session%201%20Report_FINAL.pdf&response-content-type=application/pdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V/20211126/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20211126T151123Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=641346676319717edd643a7f65189d03d6a288449783081b301314f96e230593
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Täiskogu arutelude videosalvestused on kättesaadavad siit: 

● täiskogu arutelu 26. novembril 2021 

● täiskogu arutelu 28. novembril 2021 

 

2. Teine voor Euroopa kodanike paneelarutelu protsessis 

Euroopa kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku konverentsi võtmeelement. Kokku 

korraldatakse neli Euroopa kodanike paneelarutelu, et kõik kaasatud saaksid ühiselt mõelda, millist 

tulevikku nad Euroopa Liidule soovivad.  

● Igas paneelis on 200 juhuslikult valitud Euroopa kodanikku 27 liikmesriigist.  

● Paneelid kajastavad ELi mitmekesisust geograafilise päritolu (kodakondsus ja linna-

/maapiirkond), soo, vanuse, sotsiaalmajandusliku tausta ja haridustaseme alusel.  

● Igasse paneeli kuulub vähemalt üks nais- ja üks meessoost kodanik igast liikmesriigist.  

● Kolmandik igast paneelist koosneb noortest (16–25sed). Sellel noorterühmal on seos Euroopa 

noorte üritusega EYE. 

Iga paneel kohtub 2021. aasta septembrist kuni 2022. aasta veebruarini kolmel korral. Esimene voor 

peeti Euroopa Parlamendi ruumides Strasbourgis. Teine voor toimus võrgus. Osalejad, moderaatorid, 

korraldajad ja eksperdid kasutasid Interactio veebitööriista, mis võimaldab korraldada mitmekeelseid 

koosolekuid sünkroontõlkega 24 keeles.  

Esimene voor oli sissejuhatav arutelu eesmärgiga kujundada nägemus, teha kavad edasiseks tööks ja 

selgitada välja kõige olulisemad teemad põhjalikumaks aruteluks. Teine voor oli mõeldud teemasse 

süüvimiseks ja suunitluste koostamiseks. Teine voor algas täiskoguga, millel anti sõna konverentsi 

esimesel, 22.–23. oktoobrini 2021 toimunud täiskogul osalenud iga paneeli 20 esindajale, kes jagasid 

oma tagasisidet kaaskodanikega [vt 4. lisast täpsemat teavet konverentsi täiskogu kohta]. 

Sõnavõttudele järgnes küsimuste ja vastuste voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211126-1700-SPECIAL-OTHER_vd
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/conference-on-future-of-europe-european-citizens-panel-4-session-2-the-eu-in-world-migration_20211128-1615-SPECIAL-OTHER_vd
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1. Vooru põhitulemused: probleemid ja suunitlused 

4. paneelarutelu 2. vooru lõpus esitati allteemade probleemid ja suunitlused2.  

15 töörühma käsitlesid kokku viit suunaga ja 13 allteemat järgmiselt. 

Ruum Suund Allteema 1. päeval Allteema 2. päeval 

1 

Iseseisvus ja 

stabiilsus 

 

ELi autonoomia Piirid 

6 Piirid 

15 ELi autonoomia 

2 

EL rahvusvahelise 

partnerina 

 

Euroopa väärtuste edendamine 

7 Rahvusvahelised kliimameetmed 

8 Kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 

3 
Tugev EL 

rahumeelses 

maailmas 

 

Julgeolek ja kaitse 

11 Otsustusprotsess ja ELi välispoliitika 

12 Naaberriigid ja laienemine 

4 

Ränne inimlikust 

seisukohast 

Lõimimine 

13 Inimlikud kaalutlused 

14 Rände põhjuste kõrvaldamine 

5 

Vastutus ja 

solidaarsus kogu ELis 

 

Ühine varjupaigakäsitlus Pagulaste ümberjaotamine 

9 Ühine varjupaigakäsitlus 

10 Pagulaste ümberjaotamine 

 

Tulemused on nummerdatud järgmiselt: suund.allteema.probleem.suunitlus/põhjendus (nt 1.1.1.1): 

 

 

  

 
2 Masintõlge 
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1. suund: Iseseisvus ja stabiilsus 

1.1. ELi autonoomia 

Probleem 1.1.1 

Euro ei ole dollariga (või tulevaste uute krüptovaluutadega) võrreldes rahvusvahelise juhtiva valuutana 
piisavalt tugev. 

1.1.1.1 S: Kõik ELi liikmesriigid ei ole veel euroga ühinenud. Mida rohkem riike ühisrahaga ühineb, seda 
suurem on kaubavahetuse maht eurodes. Keskpikas perioodis  peaksid kõik ELi liikmesriigid euroga 
liituma. Siiski peavad nad euro tugevana püsimiseks põhjendatud ühinemistingimustele vastama. 
 
P: See suurendaks euro turujõudu teiste valuutade suhtes. 

1.1.1.2 S: Krüptovaluutadega spekuleerimisest saadav kasum tuleks maksustada. Krüptovaluutasid ei tohiks 
tunnustada ametlike maksevahenditena. 
 
P: See muudaks krüptovaluutade kuritarvitamise raskemaks ja suurendaks euro kasutamist. 

Probleem 1.1.2 

Euroopa tootmiskulud on kõrged ja me ei saa eeldada, et kõik ostavad Euroopas toodetud kallimaid tooteid. 

1.1.2.1 S: Stimuleerida Euroopas tootmist ja toetada Euroopa töötajaid. 
 
P: Euroopa tooted muutuksid konkurentsivõimelisemaks ja takistused Euroopa toodete ostmisele 
väheneksid. Jätkuv tootmisprotsesside automatiseerimine võib aidata vabaneda mõnede 
tootmistegevuste kõrgetest tööjõukuludest Euroopas. Kui Euroopas valmistatakse rohkem tooteid, 
aitavad madalamad transpordikulud vähendada ka toote kogumaksumust.  

1.1.2.2 S: Tuleks soodustada ja rahaliselt toetada kohalikest allikatest pärit toitu. 
 
P: Sõltuvus toiduainete impordist väheneb, samal ajal edendatakse tervislikku toitumist. 

Probleem 1.1.3 

Hiina ja teised riigid ei järgi rahvusvahelisi Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) leppeid. 

1.1.3.1 S: EL peaks käivitama ja toetama algatusi , mille järgi sõltumatud asutused sertifitseeriks vastavust 
WTO normidele ja kohaldaksid sanktsioone.  
 
P: Normid võiksid hõlmata ökoloogilisi nõudeid, töötingimusi jne. 
See muudaks rahvusvahelise konkurentsi ausamaks ja annaks meile suurema kontrolli impordi üle. 

Probleem 1.1.4 
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Meie elustiil on liiga tarbimiskeskne ja meie tooted ei ole piisavalt vastupidavad, et vähendada meie 
sõltuvust muude riikide importkaupadest. 

1.1.4.1 S: Ettevõtetelt tuleks nõuda toodete kasutusea lõppedes nende tagasivõtmist või soovi korral uuega 
asendamist. 
 
P: See muudaks ettevõtetele keerulisemaks kavandada oma tooteid nii, et need lühikese aja pärast 
enam ei tööta. 

1.1.4.2 S: Ettevõtted peaksid pakkuma oma toodetele 10-aastast garantiid ja 20-aastast varuosade 
kättesaadavust. 
 
P: See muudaks ettevõtetele keerulisemaks kavandada oma tooteid nii, et need lühikese aja pärast 
enam ei tööta. 
  

1.1.4.3 S: Tooted peaksid tootmis- ja tarneahelas saama QR-koodi. 
P: Nii saaks paremini hinnata toote jätkusuutlikkust (kasutatud toorained, tootmine jne). 

Probleem 1.1.5 

Me ei arvesta piisavalt nende riikide jätkusuutlikkuse ja inimõigustega riikides, kust me toorainet ja tooteid 
ostame, mistõttu me ei vali kaubanduspartnereid omaenda normide järgi. 

1.1.5.1 S: Rahvusvahelised kaubanduslepingud peaksid alati käsitlema jätkusuutlikkuse ja eetilisuse 
tingimusi. 
 
P: See muudaks need tingimused praegusest tavapärasemaks ning aitaks paremini Euroopa kliima- ja 
jätkusuutlikkuse eesmärke saavutada. 

1.1.5.2 S: Norme eiravatest riikidest pärit impordile tuleks kehtestada rohkem sanktsioone ja tariife. 
 
P: See vähendaks Euroopa normide eiramist. 

Probleem 1.1.6 

Vajame maailmas rohkem strateegilisi partnereid. 

1.1.6.1 S: Suuremat tehnoloogia- ning teadus- ja arenduskoostööd tuleks teha riikide või riikide rühmadega, 

mis ei ole veel peamiste partnerite hulgas (nt Taiwan, Aafrika, Ladina-Ameerika). 

P: See vähendaks ühepoolset sõltuvust mõnedest teistest riikidest. 

1.1.6.2 S: Peaksime säilitama ja toetama rohkem rahvusvahelisi koole väljaspool Euroopat ja õpetama koolis 

Euroopa eetilisi väärtusi. 

P: See soodustaks üksnes tarbimiselt säästlikkusele orienteerumist. 
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Probleem 1.1.7 

EL on energiaimpordist liigselt sõltuv. 

1.1.7.1 S: ELis tuleb laiendada energiatootmist, samuti peame oma sisemisi ressursse paremini ära 
kasutama. 
 
P: Niimoodi vähendaksime oma sõltuvust meile poliitilist survet avaldavatest riikidest. ELis 
toodetava taastuvenergia suurem osakaal aitaks kaasa ka liidu kliimaeesmärkide saavutamisele. 
Väiksem sõltuvus fossiilkütustest vähendaks survet liikmesriikide eelarvetele ja tugevdaks eurot. 

1.1.7.2 S: Ühistranspordi laiendades tuleks vähendada sõltuvust autodest. 
 
P: See võib vähendada sõltuvust naftast ja haruldastest muldmetallidest. 

1.1.7.3 S: Liikmesriigid peaksid oma jäätmeid rohkem taaskasutama ja kasutama neid energia tootmiseks. 
Seda võiks stimuleerida ja toetada Euroopa Liit. 
 
P: Jäätmete suurem taaskasutus ja kasutus vähendaks energiasõltuvust ja lahendaks samal ajal 
prügiprobleemi. 

 

Probleem 1.1.8 

Mõned toorained eksporditakse töötlemiseks väljapoole ELi, kuna siinsed tootmiskulud on kõrged. 

1.1.8.1 S: Soovitame toetusi tootjatele, kes töötavad valdkondades, kus see suundumus on kõige suurem. 
 
P: See on oluline, sest muudab taoliste tootmaterjalide tootmise eraettevõtjate jaoks ELis 
atraktiivsemaks ja nad ei suunaks oma tegevust väljapoole ELi. 

1.1.8.2 S: Kehtestada EList eksporditavatele ja seejärel ELi taasimporditavatele 
materjalidele/toodetele/kaupadele väga kõrged maksud, et takistada liidu materjale kasutavate 
kaupade tootmist väljaspool ELi. 
 
P: See soodustaks tootmist ELis ja töökohtade loomist, vältides samal ajal liigset transporti, kuna see 
muutub tarbetuks – sellest saaks kasu ka keskkond. 

1.1.8.3 S: Maksustada kõrgelt Euroopa Liidust väljaviidavaid materjale, mida kasutatakse teistes riikides. 
 
P: See on oluline finantshuvi peatamiseks. 

1.1.8.4 S: 1. rühmalt saadud tagasiside põhjal leiame, et võimalikuks lahenduseks oleks transpordiettevõtete 
CO2-heite maksustamine. 
P: See takistaks liigset / tarbetut / kuritarvitavat transporti. 

Probleem 1.1.9 
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Teatud tooraineid eksporditakse väljapoole ELi, ehkki neid on siin vaja. 

1.1.9.1 S: Tuua teatud ettevõtete tootmistegevus tagasi päritoluriiki, nii et kaudselt naaseks ka suur osa 
toodangust ELi (seda võiks soodustada naasvate ettevõtete stiimulisüsteem). 
 
P: Leiame, et kohalikku tootmist tuleks soodustada kohalikele tootjatele eraldatavate toetustega. 

1.1.9.2 S: Vastavalt 1. rühma tagasisidele leiame, et see on hea lahendus esmatähtsate toorainete ekspordi 
vähendamiseks ja seda tuleks kasutada ainult teatud, mitte kõigi materjaliliikide suhtes. 
 
P: Kuigi ELis on tooraineid, mille töötlemine on liidus kallim kui väljaspool ELi, peaks nende 
töötlemine jääma liitu. Töötlemiseks ei tohiks eksportida esmatähtsaid tooraineid. 

Probleem 1.1.10 

Kuna liidus pole importtoodetele rangeid kvaliteedinorme, konkureerivad need odavamad, ent 
mittekvaliteetsed tooted ELi omadega. 

1.1.10.1 S: Luua väärtuste/normide süsteem kõigi ELi imporditavate kaupade jaoks, et tagada ainult 
kvaliteetsete toodete import, kõrvaldades nii ebaausa konkurentsi odavamate ja vähem kvaliteetsete 
ning kallimate ja kvaliteetsemate ELis toodetud kaupade/toodete vahel. 
 
P: On oluline, et kõik imporditud kaubad oleksid kvaliteetsed. 

1.1.10.2 S: 1. rühma tagasiside põhjal usume, et kasu oleks 10-aastasest garantiist ja/või 20-aastasest 
varuosade saadavusest. 
 
P: See aitaks kaasa materjalide valmistamisele kvaliteeti tagaval viisil. 

Probleem 1.1.11 

Liiga vähe investeeringuid liikmesriikide vahel võrreldes investeeringutega võõrvõimudelt/välisriikidest 
Euroopa Liitu. 

1.1.11.1 S: Võimaldada ELi liikmesriikidele ja kaudselt nendest pärit investoritele soodsamaid lepingutingimusi 
kui välisinvestoritele, kes üritavad liitu investeerida. 
 
P: Usume, et see tugevdaks liidu finantsautonoomiat. 

Probleem 1.1.12 

Toodete või varade hinda ei saa ELi tasandil kontrollida, kui impordime kaupu ja teenuseid turul monopoolses 
seisus olevatelt ettevõtetelt / võõrvõimudelt. 

1.1.12.1 S: Kasutada impordi- või ekspordiläbirääkimistel ELi tasandil ühtset lähenemist. 
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P: Usume, et see aitaks kiirendada ja tasakaalustada liidu majandussuhted kolmandate riikidega, 
andes tugevama läbirääkimispositsiooni ELi ja teise poole, mitte ainult ühe riigi ja teise poole vahel. 

Probleem 1.1.13 

Euroopa inimõiguste konventsiooni ja selle põhimõtteid sotsiaalset arengut edendavate õiguste kohta ei 
järgita kõigis liikmesriikides. 

1.1.13.1 S: Ühtsuse demonstreerimiseks peaksid Euroopa õigusaktid olulistel teemadel (abort, LGBTQ-õigused 
jne), mida  on hakatud viimastel aastatel liikmesriikides üha enam arutama, olema riiklike õigusaktide 
suhtes ülimuslikud. 
 
P: See võib aidata kaasa ühtsusele nende teemade käsitlemise ja reguleerimise osas. 

Probleem 1.1.14 

EL kaupleb riikidega, kus ei järgita inimõigusi, tööturu- ja keskkonnanorme. 

1.1.14.1 S: ELil peaks olema ettevõtete jaoks vastutussüsteem, mis ergutaks neid järgima tarneahelat 
käsitlevaid õigusakte ja pärsiks neid hankimast teenuseid riikidest, kus ekspluateeritakse töötajaid või 
ei töötata jätkusuutlikult. 
 
P: Vastutussüsteem oleks hea lahendus, kuna sanktsioone poleks enam vaja, kui algusest peale 
järgitakse kõiki inimõigusi, tööturu- ja keskkonnanorme. 

Probleem 1.1.15 

Arengumaadel puutub oma tööstus ja nad on vaid odav tööturg. 

1.1.15.1 S: Usume, et ELi sekkumisprogrammide kaudu tuleks aidata neil riikidel oma tootmisvõimet 
arendada. 
 
P: On oluline anda nendele riikidele lähtepositsioon iseseisvumiseks, mis võib mingi aja jooksul viia ka 
rändeolukorra paranemiseni. 

Probleem 1.1.16 

Noorte ränne ELis – noortel on raske oma riigis tööd leida ja nad lahkuvad teistesse ELi riikidesse lootuses 
midagi paremat leida. 

1.1.16.1 S: Usume, et tuleks luua kõigile juurdepääsetav platvorm kogu ELi hõlmavate töövõimalustega. 
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P: Platvorm võib olla suureks abiks noortele, kes kavatsevad kohe pärast õpingute lõpetamist oma 
riigist lahkuda, andes neile teada parematest võimalustest. 

 

1.2. Piirid 

Probleem 1.2.1 

Seaduslik ja ebaseaduslik ränne peaks olema ELi tasandil selgelt määratletud. 

1.2.1.1 - Suunitlus puudub 

Probleem 1.2.2 

Seaduslikku rännet saab taotleda ainult ELis, mis tähendab, et sageli kuritarvitatakse varjupaigaõigust. 

1.2.2.1 - Suunitlus puudub 

Probleem 1.2.3 

Frontexil ei ole piisavalt töötajaid, ressursse ja vastutust, et kõiki Euroopa riike piisavalt toetada. 

1.2.3.1 S: Frontexil peaks võtma suurema vastutuse välispiiride kaitse eest – selle eest ei peaks eelkõige 
vastutama liikmesriigid. Frontexi töötajaid võiks koolitada koos liikmesriikide piirivalvuritega. 
Frontex võiks ka Europoliga tihedat koostööd teha. 
 
P: See aitaks tõhusamalt ja õiglasemalt tegeleda olukorraga ELi välispiiridel ning ebaseaduslikke 
sisserändajaid paremini tuvastada. 
 

Probleem 1.2.4 

Liiga paljud pagulased satuvad olukorda, milles ei jälgita humanitaarnorme. 

1.2.4.1 S: Tuleks kiirendada migratsioonitaotluste käitlemist. 
 
P: Inimesed, kelle taotluse kohta pole veel lõplikku otsust tehtud, ei peaks tänu kiiremale 
menetlusele põgenikelaagritesse jääma. 
 
 

Probleem 1.2.5 
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Kuidas vältida inimkaubitsejate ebaseaduslikku ja inimõigustevastast tegevust? 

1.2.5.1 S: Päritolu- ja läbiränderiikides, kus tegutsevad inimkaubitsejad, peaks olema tõhusam ja laialdasem 
suhtlus sisserändajatega. 
 
P: Potentsiaalsed sisserändajad saaksid parema pildi olukorrast, mis neid Euroopas ees ootab, ega 
pruugi inimkaubitsejate pakkumist vastu võtta. Samuti tuleks selgemalt teavitada ohtudest 
rändeteedel. 
 

Probleem 1.2.6 

Dublini süsteem takistab ELis sisserändajate õiglast ümberjaotamist. 

1.2.6.1 S: Dublini süsteemi tuleks reformida ja jaotada sisserändajad ELi liikmesriikide vahel võrdsemalt, 
lähtudes vastuvõtvate riikide võimekusest ja majanduslikust olukorrast. 
 
P: Nii ei koormataks üle nende riikide kultuurilise, majandusliku ja sotsiaalse vastuvõtu suutlikkust, 
kuhu paljud sisserändajad saabuvad. 

Probleem 1.2.7 

ELis ei ole piisavalt võimalusi seaduslikuks tööloa taotlemiseks. 

1.2.7.1 S: Peaks olema tööjõurände süsteem, mis põhineb ELi tegelikel vajadustel – eeskuju tuleks võtta 
Kanada süsteemist. Samuti peaksid ELis olema sisserändajate jaoks nii kutseoskuste omandamise kui 
ka kultuurilist ja keelelist lõimumist toetavad võimalused. 
 
P: EL saaks tõhusamalt tööhõivelõhesid ületada ja rännet juhtida. 
 
 

1.2.7.2 S: Erasektor peaks saama rohkem stiimuleid, et hoida tootmist ELis ja pakkuma töökohti 
sisserändajatele. 
 
P: See looks parema aluse juhitud rändele ja toetaks ka ELi autonoomiat. 

Probleem 1.2.8 

Päritoluriikides puudub realistlik pilt, mida katsed ELi rännata endaga kaasa toovad. 

1.2.8.1 S: Päritoluriikides tuleks potentsiaalseid sisserändajaid tõhusamalt harida ja teavitada. Kasutada 
tuleks mitmeid eri suhtluskanaleid alates teabelehtedest kuni televisiooni ja sotsiaalmeediani. 
 
P: Nii oleks potentsiaalsetel majanduspagulastel parem ja realistlikum pilt olukorrast, millega nad 
puutuvad kokku rändeteel ja Euroopas, ning nad saaksid teha teadlikuma otsuse, kas nad soovivad 
ELi suunas teele asuda. 
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Probleem 1.2.9 

Riigipiiridel tekivad reguleerimisraskuste ja sisserändajatele mõeldud teabe puudumise tõttu 
julgeolekuprobleemid (nii päritoluriigis enne nende lahkumist kui ka siis, kui nad jõuavad riigi piirile, mida 
nad soovivad ületada). Samuti ei kohelda praegusel ajal piirile jõudnud inimesi humanitaarsel viisil. 

1.2.9.1 S: EL peaks teavitama päritoluriigis majanduspagulasi, kes otsivad paremat elu (st mitte 
sõjapõgenikke) uue riigi tegelikkusest (ootuste juhtimine). EL peaks investeerima ka päritoluriigi 
taristusse ja lahkuda soovivate inimeste elukvaliteedi parandamisse. 
 
P: Päritolumaa muutub köitvamaks, kui seal ehitatakse koole ja haiglaid ning pakutakse abi 
põllumajanduses (puhta joogivee võimaldamine, abi puude istutamisel jne). Tänu sellele saabub 
piiridele vähem inimesi, mis kahandab seal julgeolekukonflikte. 

1.2.9.2 S: EL peaks korraldama päritoluriigis konkreetselt majanduspagulaste sõelumise (oskuste, tausta jne 
põhjal), et määratleda nende sobilikkust ELis töötamiseks. Taolised sõelumistingimused peavad 
olema avalikud ja kõigile kättesaadavad. Seda saab teha (veebis tegutseva) Euroopa 
immigratsiooniameti loomisega. 
P: Nii ei pea inimesed ebaseaduslikult piiri ületama. See lubaks juhtida ELi sisenevate inimeste 
voogu, mis vähendaks survet piiridele. Samuti võiks Euroopa immigratsiooniagentuur võtta 
(võimaluse piires) arvesse riigid, kuhu sisserändajad sooviksid minna. 

Probleem 1.2.10 

Ehkki sõjapõgenikel on õigus ELi siseneda, ei ole selleks palju seaduslikke või humanitaarseid viise. 

1.2.10.1 S: EL peab tagama, et vastuvõtukord on kõigil piiridel sama ning austaks inimõigusi ning tagaks 
kõikide sisserändajate (nt rasedate ja laste) julgeoleku ja tervise. Seda võiks teha koostöös 
Frontexiga. Kui mõni riik seda korda eirab, peaks EL seda riiki karistama või osaliselt üle võtma, et 
põgenikud saaksid turvaliselt sellest läbi reisida (nn valge transiidi ala läbi reisimiseks, mitte 
peatumiseks). 
P: See aitaks vältida praegust ebaühtsust piiripoliitikas ja inimõiguste rikkumist. 

Probleem 1.2.11 

Praegu on liikmesriikidel liiga palju võimu, mis takitab mõnikord Frontexil korralikult toimimast. Näiteks ei 
saa Frontex anda humanitaarabi, kui liikmesriik seda vastu ei võta või ei taotle. 

1.2.11.1 S: EL peab täiendama oma õigusakte ning Frontexile rohkem võimu ja sõltumatust andma. EL peaks 
kindlasti kehtestama ka suurema kontrolli ja nõudma Frontexi tegevuse täielikku läbipaistvust, et 
vältida selle võimu kuritarvitust. 
P: Oluline on tagada piiridel inimõiguste järgimine, olenemata konkreetse riigi võimuparteist (nt 
riigid, kus võimul on paremäärmuslikud parteid). Ka Frontexi üle tuleb teha järelevalvet, et hoida ära 
korruptsiooni või muud asutusesisest kuritarvitust. 

Probleem 1.2.12 
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Teatud viisil (ja tahtmatult) saadavad valitsusväliste organisatsioonide päästelaevad põgenikele segase 
sõnumi ja annavad neile isegi petlikku lootust. Ühest küljest päästetakse sisserändajaid, kuid teisest küljest 

võidakse nad saabudes siiski kinni pidada. Samuti näitavad valitsusvälised organisatsioonid omaette 
tegutsedes ühtsuse puudumist visioonis ja poliitikas.  

1.2.12.1 S: EL peaks muutma valitsusvälised organisatsioonid ülearuseks, takistades nende iseseisvat 
tegutsemist. Kohustus elusid päästa ja humanitaarsel viisil tegutseda lasub ELil endal. Valitsusvälised 
organisatsioonid peavad tegutsema ELi tellimusel, mitte iseseisvalt. 
P: See on oluline, et tasakaalustada sisserändajate puhul humanitaarabi ja realistlik ülevaade sellest, 
mida nad konkreetselt oodata võivad. 
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2. suund: EL rahvusvahelise partnerina 

2.1. Kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 

Probleem 2.1.1 

Praegune praktika kätkeb endas ebaeetiliste hangete, sh tooraine, ohtu (nt halvad töötingimused ja 
lapstööjõu kasutamine). 

2.1.1.1 S: Koostöö asjaomaste riikide erasektori ja tarnijatega, et lahendada probleemi allikas. 
 
P: Põhjendus puudub. 

2.1.1.2 S: Tagada lapstööjõudu kasutavates riikides lastele sotsiaalsed tingimused, sh haridus, nt tasuta 
hariduse pakkumise kaudu.  
 
P: Parandada laste sotsiaalseid tingimusi. 

Probleem 2.1.2 

ELi tarbijad ei ole teadlikud kolmandatest riikidest imporditud kaupade tarbimise negatiivsest mõjust (nt 
keskkonnamõjud ja töötingimused).  

2.1.2.1 S: Sertifitseerimissüsteemid, mille kaudu saab tarbijaid keskkonnast ja töötingimustest teavitada 
(näiteks eetilised tootmismeetodid / ökoskoor). 
 
P: Sertifikaadid toetavad tarbijateavet, kui see on lihtne ja nähtav. 

2.1.2.2 S: Jälgida riikidevahelist kaubavahetust ja tagada eetiliste väärtuste järgimine. 
 
P: Põhjendus puudub. 

Probleem 2.1.3 

ELil on vähenenud võimalused kaubanduslepingute läbirääkimisteks.  

2.1.3.1 S: Arendada tugevamaid suhteid nii arengumaade kui ka muude riikidega. 
 
P: Arendada pikas perspektiivis kaubanduskoostööd, suheldes riikidega otse. 

2.1.3.2 S: Viia Hiinaga sõlmitud kaubanduslepingud ühtsele alusele rahvusvaheliste lepingute ja 
konventsioonidega. 
 
P: Põhjendus puudub. 

Probleem 2.1.4 

Tootetarnete tagamine (nappuse ajal) 

2.1.4.1 S: Näiteks kasutada toodete nappuse ajal kvoote. 
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P: – 

2.1.4.2 S: Näiteks tagada hädavajalikud elektroonika- ja tervishoiutooted või vaktsiinid. 
 
P: –  

2.1.4.3 S: Tagada hädavajalike toodete nappuse ajal nende tootmine ELis. 
 
P: –  

Probleem 2.1.5 

Suurenenud risk, kui EL suhtleb ELi mittekuuluvate korrumpeerunud riikidega. 

2.1.5.1 S: Sisse seada korruptsioonivastane kontroll, maksud ja karistused. 
 
P: –  

2.1.5.2 S: Kauplemisel korrumpeerunud riikidega on oluline, et kõik pooled tunneksid põhjalikult lepingu 
raamistikku. 
 
P: –  

2.1.5.3 S: Kauplemisel korrumpeerunud riikidega tuleb järgida kaubanduslepinguid nii, et raha jagatakse 
lepingu alusel. 
 
P: –  

Probleem 2.1.6 

EL kaupleb aktiivselt riikidega, kes ei järgi keskkonnaleppeid. 

2.1.6.1 S: Kõrgemad maksud riikidele, kes eiravad keskkonnanorme. 
P: –  

2.1.6.2 S: Tagada, et arengumaad järgiksid keskkonnaleppeid ja et EL toetaks nii leppeid kui ka arengumaid. 
 
P: –  

2.1.6.3 S: Teadlikud tarbijad ELis. 
 
P: –  

2.2. Rahvusvahelised kliimameetmed 

Probleem 2.2.1 
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Kodanikud ja organisatsioonid ei ole teadlikud ELi kliimaalasest tegevusest. 

2.2.1.1 S: Luua ja tugevdada suhteid ELi ja kohalike asutuste vahel. 
 
P: Muuta Euroopa Liidu meetmed konkreetsemaks ja võimaldada kohalikel toimijatel Euroopa 
rahastust paremini kasutada. 

2.2.1.2 S: Teavitada Euroopa kodanikke kindla kanali kaudu (näiteks aruannete, erineva meedia vms kaudu) 
ELi kliimapoliitikast ning konkreetsetest projektidest ja algatustest. 
 
P: Tagada kodanike selge arusaam ELi rollist ja tegevusest seoses kliimaga. 

2.2.1.3 S: Avaldada rohkem statistikat ELi eri sektorite heitkoguste kohta ja muuta see nähtavamaks (näiteks 
eelnimetatud kanali kaudu). 
 
P: Et teha teadlikumaid otsuseid. 

Probleem 2.2.2 

Jäätmeid eksporditakse ELi vaeseimatesse piirkondadesse ja muudesse riikidesse. 

2.2.2.1 S: Rangemad meetmed ja kontroll taolise ekspordi piiramiseks, suurenenud koostöö riiklike 
järelevalveasutuste vahel, et võidelda keskkonna väärkasutusega. 
 
P: Vältida looduses keskkonda kahjustavaid jäätmeid, eriti ranniku reostust. 

2.2.2.2 S: Soodustada jäätmete paremat taaskasutust, sealhulgas energia (biogaasi) tootmist. 
 
P: Vähem jäätmeid, rohkem puhast energiat. 

2.2.2.3 S: Rohkem taaskasutust. 
 
P: Vähendab kaupade tootmiseks vajaliku tooraine hulka. 

2.2.2.4 S: Vähendada pakendeid ja aidata väikeettevõtetel luua keskkonnasäästlikke pakendeid (seadmeid). 
 
P: Väikeettevõtetel on kohanemine teistest raskem. 

Probleem 2.2.3 

ELis on laialdaselt leiutisi, aga neid ei jagata, kopeerita ega laiendata piisavalt. 

2.2.3.1 S: Luua Euroopa ettevõtete jaoks ühtne ruum, mis võimaldab neil keskkonnasõbralikke tooteid ja 
teenuseid edendada ning teadmisi vahetada. 
 
P: Liikuda tõhusamalt samade eesmärkide poole ja taaskasutada tõhusaid lahendusi. 

2.2.3.2 S: Luua Euroopa akadeemiline konsortsium, mis on konkreetselt roheuuendustega seotud. 
 
P: Jagada uuendusi tõhusamalt ja avatumalt. 
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2.2.3.3 S: Asutada Euroopa Innovatsiooninõukogu. 
 
P: Tekitada sünergia ja tugevdada koostööd. 

2.2.3.4 S: Hõlbustada rohetehnoloogiate ülekandmist ja vahetamist arengumaadesse (kaubandus- või 
diplomaatiliste lepingute raames). 
 
P: Põhjendus puudub. 

Probleem 2.2.4 

Ettevõtted paigutavad tootmise ümber riikidesse, kus see on kõige odavam, isegi kui seal järgitakse vähem 
keskkonnanorme. 

2.2.4.1 S: Maksustada vastavalt tootmistingimustele (keskkond ja tööõigus). 
 
P: Hüvitada ümberpaigutamise ja kohalike toodete konkurentsivõimelisemaks muutmisega 
saavutatud kokkuhoidu. 

2.2.4.2 S: Luua rangemad eeskirjad, et karistada neid tavasid järgivaid ettevõtteid. 
 
P: Heidutada ettevõtteid. 

Probleem 2.2.5 

Paljudel ELi imporditavatel toodetel ja toorainetel on suur keskkonnamõju. 

2.2.5.1 S: Suurendada ELis kaevandatavate mineraalide ja toorainete osakaalu. 
 
P: Vähendada ELi sõltuvust vähem rohelistest ja vähem eetilistest riikidest. 

2.2.5.2 S: Soodustada keskkonnasäästlike kaevandamismeetodite väljatöötamist. 
 
P: Vähendada selle kaevandamise mõju ELis või väljaspool seda. 

2.2.5.3 S: Tugevdada koostööd eksportivate riikidega, et tagada nende vastavus keskkonna- ja 
eetikanormidele ning nende toodete vastavus Euroopa ohutusnormidele (CE-märgis; luua uus 
paindlikum ja paremini järgitav standard). 
 
P: Piirata ühelegi normile mittevastavate toodete hulka. 

Probleem 2.2.6 

Meie tarbimine Euroopas tekitab suuri heitkoguseid välismaal. 

2.2.6.1 S: Kuulutada välja moratoorium digiteenuste energiatarbimisele ning hakata reguleerima kõrgemat ja 
vähemtähtsat kasutust, nt krüptovaluutad ja mitteasendatavad märgid (NFT-d). 
 
P: Digiteenused esindavad Euroopa heitmetes üha kasvavat osa, eelkõige sellepärast, et serverites 
kasutatakse mittesäästlikku elektrit. 
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2.2.6.2 S: Tugevdada maksumehhanisme ja lisatasusid, et saavutada väiksema saastega tarbimine. 
 
P: Kiirendada üleminekut rohetarbimisele, kaitstes samal ajal populaarseid liike. 

Probleem 2.2.7 

Impordime suure osa oma energiast (eriti fossiilsest) väljastpoolt ELi. 

2.2.7.1 S: Jätkata ELis taastuvenergia (päikese-, tuule-, hüdroenergia, jäätmetest toodetud biogaas) 
arendamist. 
 
P: Taastuvenergiat saab sageli toota kohapeal väiksema kahjuga. 

2.2.7.2 S: Käivitada üleeuroopaline arutelu tuumaenergia üle. 
 
P: Tuumaenergia on vähese süsinikdioksiidiheitega ja ohutu energia, kuid sellega kaasnevad ka 
jäätmeprobleemid. 

2.2.7.3 S: Luua Euroopa liider rohelise elektritootmise valdkonnas (nn roheenergia Airbus). 
 
P: Selleks et Euroopa oleks innovatsioonis juhtpositsioonil, eksportida puhtaid tehnoloogiaid ja 
elektrit. 

2.2.7.4 S: Võimaldada Euroopa Liidu piires paremat energiaedastust (gaasitorustik ja muud). 
 
P: Vähendada ELi sõltuvust energiaimpordist. 

 

2.3. Euroopa väärtuste edendamine 

Probleem 2.3.1 

Kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamine sunnib vähemuses olevaid riike enamuse otsust toetama. 

2.3.1.1 S: Üle vaadata väärtused ja normid, et tagada idee toetamine kõikides liikmesriikides.   
 
P: Kui kõik tunnevad end osana Euroopa Liidust, on nad valmis oma rolli täitma. 

Probleem 2.3.2 

Teadmiste puudumine ja väärarusaamad seoses ELi liikmesusega.  
Riiklikud ametiasutused ei hooli piisavalt sellest, et ELi oma kodanike jaoks nähtavamaks muuta. 

2.3.2.1 S: Rakendada Euroopa tuleviku konverentsi laadseid protsesse ELi tasandil sagedamini. 
 
P: Sellised demokraatiaprotsessid neutraliseerivad negatiivseid uudiseid ELi kohta. 
 Samuti aitab see vältida tunnet, et poliitikud ei väärtusta kodanike teadmisi ELis toimuva kohta.  
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2.3.2.2 S: Soovitame ELil jagada Euroopa kodanikele teavet spetsiaalse kanali või teabeosakonna kaudu. 
Teave peaks hõlmama konkreetseid projekte ja läbiviidud algatusi.  
 
P: Selleks et kodanikud saaksid selge ülevaate ELi tegemistest, on neil tarvis kergesti kättesaadavat 
teavet. 

Probleem 2.3.3 

ELi väärtused ei ole inimõiguste tagamisel usaldusväärsed, kui EL jätab lahendamata probleemid ELis endas. 

2.3.3.1 S: Soovitame ELil luua trahvide ja liikmeõiguste piirangute reeglistik, et tegeleda väärtuste või muude 
kokkulepete rikkumistega.  
 
P: Mõnes liikmesriigis on probleeme demokraatiaga. Need tuleb lahendada enne, kui EL saab 
edendada demokraatiat väljaspool ELi asuvates riikides. Liikmesriigid peavad järgima siduvaid 
demokraatlikke põhimõtteid, mille eest EL seisab.  

2.3.3.2 S: Soovitame ELil rakendada sanktsioone inimõigusi rikkuvate liikmesriikide vastu. Liikmesriigid 
peaksid olema sanktsioonide osas üksmeelel. 
P: 

Probleem 2.3.4 

ELi väärtused ja ELi tegevus välispiiridel ei ole omavahel kooskõlas. 

2.3.4.1 S: EL peaks tagama ühtse julgeoleku ELi piiridel kooskõlas oma põhimõtete ja väärtustega. See 
tähendab, et inimõigusi austatakse sõltumata välispiiridel toimuvast. 

2.3.4.2 S: EL peaks edendama koostööd erinevate ELi liikmesriikide sõjaväe ja Euroopa Liidu isikkoosseisu 
vahel. 
 

2.3.4.3 S: EL peaks kaitsma piiride turvalisust ja seaduslikku rännet. 
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3. suund: tugev EL rahumeelses maailmas  

3.1. Julgeolek ja riigikaitse 

Probleem 3.1.1 

Muutuv ülemaailmne poliitiline olukord nõuab julgeolekupoliitika muutmist. 

3.1.1.1 S: Soovitame moodustada Euroopa armee täienduseks olemasolevatele NATO strateegiate ja 
struktuuridele. 
 
P: EL saab järgida konkreetseid (Euroopa) julgeolekupoliitilisi huve NATOst sõltumatult. 

Probleem 3.1.2 

Euroopa relvajõude ei moodustata selgelt määratletud ja kooskõlastatud protsessi kaudu. 

3.1.2.1 S: Soovitame senist (Euroopa) julgeolekuarhitektuuri muuta ja suunata olemasolev raha 
tõhusamatesse sõjalistesse üksustesse. 
P: Sõjaliste projektide jaoks olemasolevaid vahendeid tuleks kasutada tõhusalt ja tulemuslikult – ka 
rohkemate  tsiviilülesannete täitmiseks. 

Probleem 3.1.3 

Euroopa relvajõud eksisteerivad partnerluses ja koostöös NATO struktuuridega. 

3.1.3.1 S: Soovitame arendada ja ehitada tulevasi Euroopa relvajõude koostöös NATOga. 
P: Ka edaspidi on väga oluline tihe koostöö NATO ja Euroopa-väliste NATO-riikidega. See põhineb nii 
praktilistel põhjustel kui ka ühiste väärtustel. 

Probleem 3.1.4 

Euroopa relvajõudude loomine teenib ELi liikmesriikide kaitset. 

3.1.4.1 S: Soovitame Euroopa relvajõude kasutada ainult kaitseeesmärkidel ja välistada agressiivne sõjaline 
käitumine. 
P: Euroopa Liit on volitatud tõhusalt reageerima eri liiki välisohtudele. 
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3.2. Otsustusprotsess ja ELi välispoliitika  

Probleem 3.2.1 

Liiga palju otsuseid tehakse ühehäälselt ja see takistab Euroopa Liidu edusamme ja tõhusust. 

3.2.1.1 S: Soovitame Euroopa Liidul lõpetada ühehäälsuse kasutamise nii paljude otsuste puhul ning kasutada 
seda vaid mõnede väheste oluliste ja mittekiireloomuliste küsimuste puhul. 
 
P: Minimaalse ühisnimetaja otsimine võib langetada tehtud otsuste tõhusust ja nende tegemist edasi 
lükata või isegi takistada. 

3.2.1.2 S: Selleks et rakendada 1. suunitlust, peaks EL tugevdama oma demokraatlikke struktuure, näiteks 
Euroopa Parlamendi rolli nendes protsessides. 
 
P: Ühehäälsus põhjustab olukordi, kus üksikud liikmesriigid võivad tõkestada otsustusprotsessi 
erihüvede saamiseks või kahepoolsete suhete edendamiseks. 

Probleem 3.2.2 

Mõned liikmesriigid ei järgi Euroopa Liidu lepinguid ja seadusi, takistades seega selle arengut ja õõnestades 
selle põhimõtteid. 

3.2.2.1 S: Soovitame Euroopa Liidul tugevdada oma suutlikkust sanktsioneerida liikmesriike või kolmandaid 
riike ning tagada nende sanktsioonide jõustamine. 
 
P: ELi aluse moodustavad määratletud põhimõtted ja väärtused ning kokkulepped, mille 
mittejärgmine murendab selle olemust. 

 

3.3. Naaberriigid ja laienemine 

Probleem 3.3.1 

ELi ühehäälsuse nõude tõttu on otsustusprotsess sageli keerukas ja ebatõhus ning takistab peaaegu 
süstemaatiliselt uute riikide vastuvõttu ELi. 

3.3.1.1 S: Muuta ELi otsustusprotsessi nii, et kõik otsused võetaks vastu kvalifitseeritud häälteenamusega. 
Pärast seda muudatust saab EL tutvuda uute riikide ühinemistaotlustega ja esitada need 
kvalifitseeritud häälteenamusega hääletusele. 
 
P: See ettepanek lihtsustab kindlasti ELi laienemisotsuseid, saavutades suurema konsensuse 
kvalifitseeritud häälteenamusega, mis esindab suurima arvu liikmesriikide arvamust. 
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3.3.1.2 S: Teeme ettepaneku, et liikmesriigid määratleksid koos ja selgelt ühise nägemuse Euroopa tulevikust 
seoses selle laienemisega teistesse naaberriikidesse. 
 
P: Ettepanek on oluline, sest see mitte ainult ei suurendaks ELi legitiimsust ja usaldusväärsust, vaid 
ühtlustaks ka eri liikmesriikide arvamusi ELiga ühinemise taotluste kohta. 

Probleem 3.3.2 

ELi toimimine (vetoõigus, ELi ühinemisreeglid) ei ole piisavalt läbipaistev ning kodanikel on liiga vähe teadmisi 
ja andmeid nende teemade kohta, sest neid ei käsitleta meedias piisavalt. 

3.3.2.1 S: Viia liikmesriikides sisse Euroopa kodanikuõpetus, et tõsta kodanike teadmisi EList ja selle 
toimimisest ning et nad võtaksid omaks euroopalikud väärtused. Euroopa kodanikuõpetuse ettepaneku 
peaksid tegema ELi institutsioonid ja seejärel tuleks see liikmesriikides vastu võtta. 
 
P: See võimaldaks kujundada tõelist euroopalikku ELi kuulumise tunnet ja muudaks organisatsiooni 
paremini mõistetavaks. 

3.3.2.2 S: Arendada ELi kohalolekut sotsiaalvõrgustikes, eelkõige selleks, et jõuda noorema auditooriumini ja 
vältida väärinfot meedias. 
 
P: See parandaks ELi ja selle toimimise nähtavust ja läbipaistvust. 

Probleem 3.3.3 

Mõned liikmesriigid puutuvad aeg-ajalt kokku hübriidohtudega (poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed 
surved) naaberriikidest ja ühtse reageerimise puudumine muudab kogu ELi haavatavamaks. 

3.3.3.1 S: EL peaks diplomaatilistes suhetes naaberriikidega paremini ära kasutama oma kaubanduslikku kaalu, 
et vältida nende kahepoolset survet mõnedele liikmesriikidele. 
 
P: EL peab olema oma seisukohtades ja otsustes tugevam, kiirem ja toetavam, kui mõni liikmesriikidest 
satub ohtu. 
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4. suund: ränne inimlikust seisukohast 

 

4.1 Rände põhjuste kõrvaldamine 

Probleem 4.1.1 

Rände päritoluriikidel puudub piisav toetus rännet põhjustavate probleemide lahendamiseks. 

4.1.1.1 S: EL peaks toetama päritoluriike nende majandusliku ja poliitilise arengu edendamiseks rahaliselt, kuid 
analüüsides alati iga juhtumit eraldi ja võttes arvesse iga riigi eripära. Eksperdid peaksid välja selgitama 
riigid, kus neid meetmeid saaks ellu viia, ja suunama kohapeal väljatöötatavaid meetmeid. Samuti 
tuleks abi suunamisel teha koostööd kohapeal tegutsevate valitsusväliste organisatsioonidega, kuna 
nad tunnevad hästi olukorda ja kodanikke. 
 
P: Suurem osa majandusrändest leiab aset seetõttu, et kohalikud ei ole rahul päritoluriigi olemasoleva 
või tulevase elukvaliteediga, seega on vaja panustada tööhõive edendamisse, et parandada nende 
elukvaliteeti ja vältida rändevajadust. Ränne on olemuselt tsirkulaarne ja enamik inimesi soovivad 
naasta, kui olukord nende päritoluriigis paraneb, mistõttu stabiilsuse saavutamisel inimesed ei lahkuks 
ja juba väljarännanud naaseks oma päritoluriiki. 

4.1.1.2 S: Seostada rände toetamine päritoluriikides ja ELi laienemispoliitika nende naaberriikide osas. 
 
P: Tõhusa koostöö saavutamiseks riikidega, kus on rändekoridore (nagu Serbia vms), peaksid olema 
nendega tugevad suhted. Need on riigid, mille sisserändajad läbivad teistest riikidest Euroopa Liitu 
jõudmiseks ja mis mõnikord rakendavad migrantide suhtes liiga piiravaid meetmeid. Kahjuks ei ole 
need alati vastavuses Euroopa Liidus kaitstud inimõiguste normidega. 

4.1.1.3 S: Käsitleda esmatähtsa probleemina ELi liikmesriikide vahelist rännet. 
 
P: Ühe teise rühma panuse põhjal nõustume, et mõnes riigis toimub ajude äravool teistesse riikidesse. 
Vajadusel tuleks võtta meetmeid selle mõju peatamiseks, kuid tagades ikka ELi kodanike 
liikumisvabaduse. Selles mõttes tuleb tõhusa välispoliitika nimel tagada ühtsete normide järgimine 
Euroopa Liidu kõigis 27 riigis. 

Probleem 4.1.2 

Olemuslikult tsirkulaarne ränne ei ole 27 liikmesriigi hariduses ega tööturul reguleeritud. 

4.1.2.1 S: EL peaks kasutama mudelit, mis hõlbustab sisserändajate haridust ja väljaõpet, et soodustada nende 
tagasipöördumist päritoluriiki, tagades alati nende julgeoleku neis riikides. Oluline on neile haridust 
pakkuda, et suurendada nende riikide ressursse ja kaitsta põgenikke, toetades neid uute oskuste 
õppimisel. 
 
P: EL ei tohiks oma tugeval positsioonil halvustada teisi riike, vaid andma teatud panuse. Kui tahame 
toetada ja ergutada päritoluriigi majandust või haridust, peaksime seda tegema arukalt, et kodanikel 
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oleks võimalus emantsipeeruda ja riigid saaksid olla iseseisvad ning otsustada, kas nad soovivad 
Euroopa Liiduga edasist koostööd teha või mitte. 

4.1.2.2 S: Euroopa Liit peaks välja töötama ühtsed tasemeeksamid nii ELi kui ka väljaspool ELi asuvate riikide 
tarbeks, soodustades nii sisserändajate kui ka riikide olukorda. 
 
P: Tööturule juurdepääsu hõlbustamiseks on oluline, et tööd võimaldavad kraadid ja tunnistused 
oleksid samaväärsed. Tänapäeval pole valideerimine lihtne protsess ja seda tuleks ajaraiskamise 
vältimiseks lihtsustada. Eri riikide vaheliseks lüliks ja kohanemiseks on vajalikud spetsiifilised kursused. 

4.1.2.3 S: Euroopa Liidu stabiilsuse tagamiseks tuleks välja töötada ühtne tööraamistik.  
 
P: Euroopas leidub kõrge rändekvoodiga riike, sest nad seisavad silmitsi majandusrändele vastuvõtliku 
olukorraga. Ida-Euroopa riikides sellist olukorda pole, seega võiks lahenduseks olla tööregulatsiooni 
ühtlustamine Euroopa tasandil. See hõlmab muu hulgas ka palgalõhe kaotamist sama töö tegemisel. 

4.1.2.4 S: Soovitame Euroopa Liidul investeerida EURESe sarnasesse, kuid kolmandatele riikidele 
keskenduvasse mudelisse.  
 
P: Odav tööjõud, töö eesmärgil inimkaubandus ja töötingimuste ebakindlus on suur probleem nii 
Euroopa Liidus kui ka väljaspool seda, mistõttu oleks olukorra parandamiseks kasulik leida ettevõtete, 
riikide ja kodanike huve koondav läbipaistev mehhanism.  

Probleem 4.1.3 

Puudub kliimarände strateegia. 

4.1.3.1 S: Töötada välja konkreetne tegevusjuhis kliimamuutustega võitlemiseks kliimarände vaatenurgast.  
 
P: Euroopa Liidu riigid (mitte kõik) on teatud määral vastutavad nende kliimakatastroofide eest ning 
peaksid rakendama meetmeid, mille eesmärk on vähendada saastet ja kliimamuutusi, aidates vältida 
pöördumatuid olukordi, mis põhjustavad kliimarändekriise. Siinkohal on ülimalt oluline noorte roll. 

4.1.3.2 S: Euroopa Liidul tuleks arutada, mis on ja ei ole rändekriis, ja määratleda sellest lähtuvalt jooned, mille 
järgi seda ära tunda ja vastavalt tegutseda.  
 
P: Sõna „kriis“ kasutatakse mõnikord liiga kergekäeliselt, mõnikord isegi hirmu tekitamise eesmärgil. 
Seda väärarvamust kasutavad ka kolmandad riigid Euroopa Liidu survestamiseks, muutes inimesed 
enda huvides kilpideks. 

Probleem 4.1.4 

Vaesuses kannatavate sisserändajate suhtes valitsevad eelarvamused ja stereotüübid. 
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4.1.4.1 S: Soovitame töötada selle nimel, et soodustada nende destigmatiseerimist. 
 
P: Üks põhjusi, miks mõned riigid meelitavad ligi rohkem sisserändajaid, on rände kuvand nendes 
riikides. Ühtlasema ümberjaotuse nimel on vaja tegeleda destigmatiseerimise kui kontseptsiooniga. 
Lisaks valitseb teatav sallimatus välismaalaste suhtes ja mitte kõikides riikides ei läheneta asjale 
inimõiguste aspektist. 

 

 

4.2. Inimlikud kaalutlused 

Probleem 4.2.1 

Euroopa Liidu liikmesriikide vahel puudub rände osas solidaarsus. 

4.2.1.1 S: Rakendada Euroopa Liidus ühtset rändepoliitikat. 
 
P: Euroopa Liidu liikmesriikide rändepoliitika on liiga mitmekesine. Osa neist kasutab rännet hirmu 
tekitajana, teised oskavad sisserändajaid hästi lõimida ja rõhutavad rände positiivseid külgi. 
 
Põgenike küsimuses puuduvad ühtsed meetmed. 
 
Vaja on kahte tüüpi meetmeid. 
1. Ennetav poliitika: ELi ühise rändepoliitika kujundamine. Rändeliikumiste positiivse aspekti 
demonstreerimine (näiteks seoses Euroopa tööturuga). 
 
2. Ennetav lähenemine rändeküsimusele: see tähendab põgeniketeemaga tegelemist. Selle 
väljakutsega silmitsi seisvaid riike ei tohiks üksi jätta. Põgenikud ise vajavad reaalset abi ja ühiseid 
solidaarseid meetmeid ka nende päritoluriikides. Meetmed enne, kui inimesed otsustavad välja 
rännata. 
 
Lõimimisalgatust on vaja juba nende riikide piiridel, kuhu põgenikud jõuavad. 
 
Rändepoliitika on väga keeruline ja laialdane teema, mille kõik tasemed tuleks hoolikalt läbi mõelda. 
 
Tarvis on ületada lõhe liikmesriikide vahel, et majanduspagulased või põgenikud ei valiks 
lõppsihtkohaks ainult teatud riike. Sisserändajate ühtlaseks jaotumiseks peaksid kõik riigid ühtemoodi 
atraktiivsed olema. 
 
Valikuline: hääletus otsustusprotsessi ühe võimalusena. Kas see on siiski hea lahendus? Liikmesriigi 
sundimine teatud meetmeid võtma võib tekitada konflikti. Kuidas ühitada kõigi liikmesriikide huve? 
Vaja on kompromissi. 
 
Vajadus arvestada sisserännanute vastuvõtmise võimalustega kohalikku taristusse: kool, elukoht, 
töökoht. Riigid peaksid nende meetmete läbiviimiseks piisavat toetust saama. 

4.2.1.2 S: Viia liikmesriikides läbi rändealase harituse ja sotsiaalse teadlikkuse tõstmisele suunatud tegevusi. 
 
P: Paljudes liikmesriikides puudub sotsiaalne teadlikkus, näiteks selles, mis vahe on sisserändajal ja 
põgenikul. 
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Inimesed ei mõista, et rändel on ka positiivne külg, näiteks majanduse jaoks. 

Probleem 4.2.2 

Inimeste ebaseaduslik üle piiri toimetamine on organiseeritud tegevus, mis põhjustab eluohtlikke olukordi ja 
sageli surma. 

4.2.2.1 S: Luua ELis ühtne ja koordineeritud teabepoliitika, mis on suunatud nende inimeste päritoluriikidele, 
kes võivad sattuda ebaseaduslike üle piiri toimetajate ohvriks. 
 
P: Põgenikekriisist mõjutatud inimeste tarbeks on vaja laialdast teavitamist – teavet, mis neid ees 
ootab, kuhu minnakse, kuidas seal toime tulla ja sihtriigis saadav tugi. 
 
Diplomaatilised meetmed. Euroopa Liidu proaktiivsem tegevus. 
 
Dialoog Aafrika ja Lähis-Ida riikidega. 
 
Põgenikekriisist mõjutatud inimesed ei tea, mis neid ebaseaduslikul piiriületamisel ees ootab. Sageli 
satuvad põgenikud algselt soovitu asemel teise riiki. 
 
Põgenikud on sunnitud viibima antud riigis ebaseaduslikult. Seega on nad sunnitud seadust rikkuma. 
Samal ajal on neil oht naasta riiki, kust nad suure pingutuse ja riskiga põgenesid. 
 

4.2.2.2 S: Üle vaadata Dublini konventsioon. Meetmed pigem Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil. 
 
P: Kas olemasolevaid korraldusi rakendatakse hästi? Peame neid praeguse olukorraga vastavusse 
viima. 

4.2.2.3 S: Luua seaduslikud humanitaarabi võimaldavad teed ja transpordivahendid kriisikolletest pärit 
põgenikele. 
 
Samas on vaja luua kriteeriumid, mille alusel nende Euroopa Liitu saabumise põhjendatus. 
Prioriteetsete meetmete loetelu. 
 
P: Selliste seaduslike transpordikoridoride puudumine kutsub esile ebaseaduslikku piiriületamist. 
Euroopa Liit peab ebaseadusliku piiriületamise vähendamiseks kriisi juhtima. 
 

4.2.2.4 S: Kiirendada varjupaigamenetlust. 
Ohutu päritoluriiki naasmise tagamine, kui on reaalne vajadus isik tagasi saata. 
Turvalisuse tagamine kohas, kuhu saadetud isik peab tagasi pöörduma. Veenduda, et inimene soovib 
tagasisaatmist, kas see on tema jaoks ohutu, millistesse tingimustesse ta naaseb? Tuleb tagada mingi 
lõimimisvõimalus, et mitte saata inimesi vastu tahtmist nende päritoluriiki. 
 
P: Varjupaigamenetlus on liiga pikk. Mõnikord sünnivad varjupaika taotlevatesse peredesse väljaspool 
päritoluriiki lapsed. Inimesed saadetakse tagasi kohtadesse, kus nad on ohus. 
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4.2.2.5 S: Panna suuremat rõhku panna aktiivsele inimkaubanduse vastu võitlemisele. Tugevdada selles 
valdkonnas rahvusvahelist julgeolekut ja luuret. Suurem rahastus asutustele, nagu nt Europol ja muud 
asutused. Vaja on spetsiaalseid piiriülese inimkaubanduse vastu võitlevaid asutusi. 
 
P: Need asutused võiksid kontrollida uute ebaseaduslike piiriületuskoridoride teket ja neid 
likvideerida. Prioriteet on ennetustegevusel. Kas olemasolevad meetmed on piisavad? Inimeste üle 
piiri toimetamine toimub pidevalt suures ulatuses, kogu aeg lisandub uusi ebaseaduslikke 
piiriületuskoridore. Praegune tegevus tundub ebaefektiivne. 

Probleem 4.2.3 

Põgenikelaagrid on petlik, ebatõhus meede nende inimeste vajaduste täitmisel, kes peavad kriisi tõttu riigist 
lahkuma. 

4.2.3.1 S: Võtta meetmeid ülemaailmsel, mitte ainult ELi tasandil. Koostöö riikidega üle maailma. Hästi 
toimivate keskuste võrgustik, kus inimestel on head tingimused, kuhu jäädakse lühikeseks ajaks ja kus 
saadakse konkreetset abi, et kiiresti lõimuda ja uut elu alustada. 
 
P: Kiiremale lõimumisprotsessile aitaks kaasa, kui üksikisikud saaksid ametliku staatuse. 
 
Põgenikelaagrid on ebameeldivad kohad. 
 
Kuni kriisiriikidest põgenevatel inimestel pole ametlikku staatust, ei saa nad tõhusalt lõimuda ega 
isegi sihtriigi keelt õppida. 
 
Andes võimaluse tõeliseks lõimumiseks, saame teada, kas inimene seda teeb või mitte, ja alles siis 
otsustada tema võimaliku päritoluriiki tagasisaatmise üle. 
 

 

4.3. Lõimimine 

Probleem 4.3.1 

Sisserändajate ruumiline eraldatus raskendab mõlema poole kohanemist.  
See probleem puudutab eelkõige põgenikke. 

4.3.1.1 S: Kõikides riikides tuleb tagada sisserändajate tugev individuaalne toetus lõimumisel. 
 
P: See toetus annab sisserändajatele võimaluse panustada vastuvõtvasse ühiskonda, eelkõige töö 
leidmisega. 

4.3.1.2 S: Sisserändajatele tuleb kiiresti keelekursusi pakkuda. 
 
P: Keeleoskus on ühiskonnaelus osalemise ja isiklike suhete loomise eeldus. 

4.3.1.3 S: Enam ei tohiks olla getosid, sisserändajad peaksid elama hajutatult. Eelkõige tuleks hajutatust 
tagada koolides. Tuleb hinnata ebaõnnestunud katset lõimida romasid ja sellest õppust võtta. 
 
P: Kohalikega naabruskonna jagamine hõlbustab vastastikust lõimumist. 
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4.3.1.4 S: Põgenikke tuleks toetada nii, et nad saaksid elada kohas, kus neil on sobiv töövõimalus. Selleks 
tuleks luua platvorm, millel saaks salvestada põgenikest oskustööliste profiile ja viia need vastavusse 
piirkondliku oskustööliste nõudlusega. 
 
P: Sisserändajad elavad ELis hajutatumalt, getosid ei teki. Kasu saavad ka vastuvõtvad kogukonnad. 
Väheneb inimkaubandus. 

Probleem 4.3.2 

Seaduslikuks rändeks on liiga vähe võimalusi. 

4.3.2.1 S: Tuleks kiirendada varjupaigataotluste menetlemist. Siiski peab olema tagatud nende läbivaatamise 
kvaliteet. Seetõttu tuleks ametiasutuste personali suurendada.  EL peaks õppima tõhusast USA 
läbivaatusmenetlusest. 
 
P: Varjupaigataotlejad lahkuvad laagritest kiiremini. Vastuvõetud varjupaigataotlejaid saab kiiremini 
lõimida. 

4.3.2.2 S: ELis peaksid kehtima järgmised ühtsed seadusliku rände nõuded: 
sihtkeele või inglise keele oskus tasemel B1 või B2 saabumisel või selle järel kohustuslikud 
keelekursused + kutseoskused, mis on ELis vajadusel tõendatavad (oskusi tuleb kontrollida) + isiklik 
avaldus rände eesmärgi ja kavandatava kestuse kohta. 
 
P: Täidetavad formaalsed tingimused toovad kaasa ebaseadusliku rände vähenemise. Nõuete ühtsus 
aitab vältida konkurentsi ELi liikmesriikide vahel. 

Probleem 4.3.3 

Elanikkonna seas on levinud arusaam, mille järgi oma kultuuri säilitamist mõistetakse vastupanuna 
vastuvõtva kultuuri suhtes. 

4.3.3.1 S: Tuleks luua võimalused isiklikuks suhtlemiseks. 
 
P: Suhtumine muutub ainult konkreetse kogemuse tulemusena. 

4.3.3.2 S: Tutvustada hästi lõimunud sisserännanute edulugusid, ideaaljuhul mitte kampaaniate, vaid 
ürituste käigus, kus sisserännanud oma lugusid jagavad. 
 
P: See eeldab inimeste teavitamist neid emotsionaalselt puudutaval viisil. See on suhtumise 
muutumise eeldus. 

4.3.3.3 S: Tuleks mõelda, kuidas jõuda just nimelt sisserändajatesse negatiivselt suhtuvate inimesteni. 
P: Kultuure tutvustavatele üritustele tulevad tavaliselt vaid inimesed, kes on juba huvitatud 
rändetaustaga inimestega kohtumisest. Väljakutse on pigem skeptikuteni jõudmises.  

Probleem 4.3.4 

Ebaseaduslikke sisserändajaid stigmatiseeritakse. 

4.3.4.1 S: Sisserändajate elu- ja majutustingimusi tuleb drastiliselt parandada. 
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P: Eelarvamused põhinevad peamiselt sisserändajate viletsatel elu- ja majutustingimustel. 

4.3.4.2 S: Sisserändajatel peaks olema võimalus esitada pretensioone halbade elu- ja majutustingimuste üle. 
P: Vastuvõtvad riigid tuleks sundida paremaid elu- ja majutustingimusi looma. 

Probleem 4.3.5 

Seaduslik sisseränne ELi on liikmesriikide erinevate tingimuste tõttu liiga keeruline. 

4.3.5.1 Suunitlus puudub. 

Probleem 4.3.6 

Mõned riigid, kus sisserändajaid vajatakse, ei ole neile kuigi atraktiivsed. 

4.3.6.1 Suunitlus puudub. 

 Probleem 4.3.7 

 Sisserändajatel on liiga raske ELi tööturule pääseda. 

4.3.7.1 Suunitlus puudub. 
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5. suund: vastutus ja solidaarsus kogu ELis 

5.1. Pagulaste ümberjaotamine 

 

Probleem 5.1.1 

Suur põgenike arv kujutab (rahalist) koormust saabumisriikidele, nagu Kreeka. Kreeka-taolistes riikides on 
kõrge töötuse tase ja pagulastel on seal vähe töövõimalusi või pole neid üldse. See võib tuua 

saabumisriikides kaasa kuritegevuse taseme tõusu. 

5.1.1.1 S: Riigid, kuhu põgenikud saabuvad (saabumisriigid), peaksid saama rohkem toetust, et 
varjupaigataotlusi kiiresti ja tõhusalt menetleda. Samuti tuleks saabumisriike toetada, et nad 
suudaksid tagada varjupaigataotlejate majutamiseks sobiva taristu. 
Selle ülesande ja läbiviimise peaks üle võtma mõni ELi asutus, nt (asutatav) ELi rändeministeerium. 
 
P: Saabumisriigid langevad suure koormuse osaliseks. Saabumisriikide toetamine oleks õiglane ja 
vastaks ELi solidaarsuspõhimõttele. 
Varjupaigataotluste menetlemine peaks toimuma kõigis ELi liikmesriikides samade nõuete järgi 
(võrdväärsuse põhimõtte järgi). Ühtlustamata varjupaigataotluste menetlemine suurendaks ELi 
lõhenemist. 

5.1.1.2 S: Varjupaigataotlused tuleks esitada otse ELi, mitte liikmesriikide tasandil. 
P: Nii saaks vältida põgenike ebaühtlast jaotumist saabumisriikide vahel. 

 

Probleem 5.1.2 

Põgenikud soovivad sageli edasi liikuda teatud riikidesse Põhja-/Lääne-Euroopas (nt Saksamaa, Austria, 
Holland, Rootsi). Need riigid ei saa aga kõiki sisserändajaid vastu võtta. Nad on juba hulgaliselt sisserändajaid 

vastu võtnud. 

5.1.2.1 S: Tuleks leida valem, kuidas (nii varjupaiga saanud kui ka mitte saanud) põgenikke jaotada ELi 
liikmesriikide vahel, arvestades nende individuaalseid tingimusi ja (rahalist) võimekust. 
  
P: Vajame põgenike õiglast jaotamist ELis. Jaotamine leevendaks olukorda Kreeka-taolistes 
saabumisriikides. 

Probleem 5.1.3 

EL on juba võtnud vastu palju häid ja selgeid eeskirju ning solidaarsusmehhanisme ELi rändepoliitika osas. 
Siiski ei rakenda ELi liikmesriigid neid reegleid piisaval määral. Liikmesriikidel puudub nende eeskirjade 

rakendamiseks poliitiline tahe. Kõigist kehtivatest meetmetest valivad ELi liikmesriigid välja need, mis neile 
kõige rohkem meeldivad või mis vastavad nende poliitilistele huvidele. 

5.1.3.1 S: Tuleks kehtestada ja rakendada liikmesriikide (rahalise) võimekuse põhjal põgenikekvoodid iga ELi 
liikmesriigi kohta. 
P: Läbipaistvus ja jälgitavus ning kõigi liikmesriikide võrdne kohtlemine. Võetakse arvesse riikide 
eripära ja võimekust. 
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5.1.3.2 S: Kehtestada (rahalised) sanktsioonid nendele ELi liikmesriikidele, kes ei järgi kehtivaid rändepoliitika 
eeskirju ja solidaarsusmehhanisme. 
P: Kõik liikmesriigid peaksid andma oma panuse. 

Probleem 5.1.4 

Liikmesriikidel on erinev/ebapiisav arusaam põgenike vastuvõtmise vajalikkusest. 

5.1.4.1 Suunitlus puudub. 

Probleem 5.1.5 

Põgenikud, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud, võivad viibida ebaseaduslikult ELis või reisida 
ebaseaduslikult teistesse ELi riikidesse. 

5.1.5.1 Suunitlus puudub. 

 

Probleem 5.1.6 

Varjupaigataotlejate ja põgenike õiglaseks jaotamiseks (=ebaseaduslik ränne) liikmesriikide vahel puudub 
liikmesriikidele vastuvõetav korraldus ja süsteem. 

5.1.6.1 S: ELi asutused peaksid varjupaigataotlejate ja põgenike õiglast jaotust (= ebaseaduslik ränne) ELi 
liikmesriikides paremini korraldama. 
P: Varjupaigataotlejate ja põgenike jaotus, mida nii liikmesriigid kui ka Euroopa kodanikud õiglaseks 
peavad, hoiab ära kaootilised olukorrad ja sotsiaalsed pinged liikmesriikides. Parem korraldus 
suurendab ELi asutuste töö tõhusust. 

5.1.6.2 S: EL peaks tegutsema kriisijuhtimises ennetavalt ja tulevikku suunatult ning reageerima mitte ainult 
ELi liikmesriikide piiridele saabuvatele põgenikevoogudele. 
P: See aitab vältida dramaatilist olukorda, kus põgenikud jäävad ELi piiridele kinni, ja vähendab 
tõenäosust, et põgenikud satuvad väljapääsmatusse olukorda. 

5.1.6.3 S: EL peaks suurendama jõupingutusi ELi kodanike teavitamiseks ja harimiseks rände kohta ning 
eristama teavitamiskampaaniates selgelt eri rändeliike (seaduslik ja ebaseaduslik, tavapärane ja 
erakorraline ränne, põgenikud, varjupaigataotlejad, sisserändajad). 
P: ELi kodanike suurem teadlikkus rändest hoiab ära sellega seotud tundlike küsimuste poliitilise 
manipuleerimise. 

5.1.6.4 S: EL peaks tugevdama oma jõupingutusi põgenikevoogude suunamiseks ja juhtimiseks. Näiteks 
peaks EL püüdma andma põgenikele põgenemise ajal nõu, kui reaalsed on nende 
vastuvõtuvõimalused, millised on asjaomased seadused, eeskirjad ja menetlused ELi sisenemiseks ja 
alternatiivid. 
P: See aitab vältida dramaatilist olukorda, kus põgenikud jäävad ELi piiridel kinni, ja vähendab 
tõenäosust, et nad satuvad väljapääsmatusse olukorda. 

Probleem 5.1.7 
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Toetus- ja hüvitismaksed eriti mõjutatud ELi liikmesriikidele varjupaigataotlejate ja pagulaste vastuvõtmiseks 
ja kaasamiseks (=ebaseaduslik ränne) on ebapiisavad. 

5.1.7.1 S: Võimaldada rohkem raha ja toetust nendele riikidele, keda ebaseaduslik ränne konkreetselt 
mõjutab. Liikmesriikide osamaksete suurust tuleks mõõta objektiivsete näitajate alusel (nt SKT, 
elanike arv jne) ning EL peaks uurima võimalusi kaasata raha finantsturgudelt (kapitaliturud), et 
rahastada koormuse jagamist (ja seega edendada ka nt lõimimisprojekte, põgenike eest hoolitsemist 
jne). 
P: Mõned liikmesriigid kannavad oma geograafilise asukoha tõttu rändajate sissevoolu tõttu suurimat 
koormust. 

5.1.7.2 S: ELi kodanike arvamust tuleks suuremal määral arvesse võtta ja teha rohkem jõupingutusi, et 
saavutada ELi kodanike seas üksmeel ja heakskiit sellisel olulisel teemal, nagu ränne. 
P: Ennetada sotsiaalseid pingeid ja konflikte ELi liikmesriikide ühiskonnas. 

Probleem 5.1.8 

ELi rändepoliitikat tuleks täiustada, et muuta töötajatel, pereliikmetel, üliõpilastel ja teadlastel ELis elamine 
ja töötamine lihtsamaks (harmoneeritud sinine kaart?). 

5.1.8.1 S: Muuta liikmesriikide seadusliku sisserände rändepoliitika liberaalsemaks ja aktsepteerivamaks. 

Probleem 5.1.9 

Dublini süsteem vajab reformi. 

5.1.9.1 - Suunitlus puudub 

 

 

5.2. Ühine varjupaigakäsitlus 

Probleem 5.2.1 

Põgenikke kasutatakse ära poliitilistel eesmärkidel 
(nt hetkeolukord Valgevene–Poola piiril). 

5.2.1.1 S: Soovitame konkreetseid ja karme karistusi/sanktsioone ELi liikmesriikidele, kui need rikuvad 
inimõigusi või õigusriigi põhimõtteid varjupaigamenetluse mistahes järgus. Näiteks ei maksta 
liikmesriikidele ELi vahendeid. 
 
P: Poliitilisi eesmärke ei tohiks saavutada põgenike arvelt. See kujutab endast inimõiguste rikkumist. 
Samad reeglid peaksid kehtima ka kolmandatele riikidele. 
 

Probleem 5.2.2 

Praegust varjupaigapoliitikat iseloomustavad ELi liikmesriikide ebaselged kohustused. Varjupaigapoliitika on 
ebaühtlaselt reguleeritud. See toob kaasa järjepidevuse puudumise varjupaigataotluste menetlemisel. 
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Puudub kindel arusaam, kellel on õigus varjupaigale ja kellel mitte. Kõik ELi liikmesriigid ei järgi kohustusi ja 
reegleid ühtemoodi. 

5.2.2.1 S: Luua ELis varjupaigamenetluse jaoks ühtsed reeglid ja kriteeriumid. 
P: Kõigis ELi riikides peaksid põgenikele kehtima samad tingimused ja reeglid. EL on ühisväärtuste 
ühendus ja peaks vastavalt tegutsema. 

5.2.2.2 S: Asutada kõrgetasemeline ELi asutus, mis tegeleks varjupaigaküsimustega ning tagaks nende 
järjepideva ja seadusliku lahendamise. See asutus peaks määratlema, milliseid päritoluriike võib 
pidada turvalisteks ja milliseid mitte.  
P: Vajame varjupaigamenetluse osas ühtseid eeskirju ja kriteeriume. Neid peaks tsentraalselt 
kehtestama üks asutus. 

Probleem 5.2.3 

Ebaseaduslik ränne pole ELis veel piisavalt tõkestatud. Ebaseaduslik ränne võib olla ELi liikmesriikidele 
julgeolekuprobleem. 

5.2.3.1 S: Põgenikele, kellel on suure tõenäosusega õigus varjupaigale ELis, tuleks võimaldada lihtsustatud 
varjupaigamenetlust, nt otse nende kodumaal. 
P: Nii saame vältida/tõkestada ebaseaduslikku rännet, inimkaubandust ja põgenike hukkumist 
ebaseaduslikel rändeteedel. 

5.2.3.2 S: Rajada kõrgetasemeline asutus ELi tasandil või tugevdada Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiametit. Selline kõrgetasemeline asutus peaks suutma varjupaigataotlusi läbi vaadata ühtselt kogu 
ELis. 
P: Ühtsustatud läbivaatus ja ühine andmebaas võiksid näiteks ära hoida ebaseaduslikku rännet ELi. 

Probleem 5.2.4 

Tagasilükatud varjupaigataotlejate tagasisaatmine nende koduriiki. 

 Suunitlus puudub. 

 

 

 

Probleem 5.2.5 

Organiseeritud või planeeritud lõimimise puudumine tekitab varjupaigataotlejatele probleeme ja tarbetuid 
raskusi. 

5.2.5.1 S: Leiame, et varjupaigataotlejaid tuleks lõimida ühtlasemal ja organiseeritumal viisil. 
 
P: Tagada kõigi varjupaigataotlejate positiivne panus Euroopa ühiskonda. 

5.2.5.2 S: Usume, et Dublini konventsioon ei ole integratsiooni seisukohalt enam praktiline ega kasulik. Mis 
tahes uus pakt või leping peab hõlmama lõimimis- ja vastuvõtupoliitikat. See ei vasta enam 
otstarbele ja on vananenud ning jätab varjupaigataotlejad enda eest ise hoolt kandma. Dublini 
konventsiooni ei peaks muutma, see tuleks täielikult välja vahetada. 
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P: See tagaks turvalisema ja ohutuma rände ning vähendaks võimalusi inimkaubanduseks ja 
kriminaalseks tegevuseks, aga ka tarbetuid surmajuhtumeid/tragöödiaid. 

 

Probleem 5.2.6 

Lõimimine on juhuslik? Praegune õigusraamistik on aegunud ja otstarbeks sobimatu. 

5.2.6.1 S: Soovitame luua uue pakti/õigusraamistiku, mis kajastab praeguseid olusid. Lõimimisküsimusi 
tuleks käsitleda kõigepealt ja need võimalikult ruttu lahendada. 
 
P: See tagaks varjupaigataotlejate vajadustele vastavate uute seaduste vastuvõtmise. Sisserändajate 
lõimumisele peab kaasa aitama kõigile liikmesriikidele siduv õigusraamistik. 

Probleem 5.2.7 

Tõhusaks rändeks ja lõimimiseks on vajalik nii kodanike kui ka varjupaigataotlejate harimine. 

5.2.7.1 S: Varjupaigataotlejatel peaks kohe pärast saabumist olema kogu ELi hõlmav programm 
olemasolevate töö- ja eluasemevõimaluste kohta. 
 
P: Vältida varjupaigataotlejate suunamist riikidesse, kus võimalusi napib. Programm aitaks 
varjupaigataotlejaid nende haridustaseme ja oskuste põhjal tõenäoliselt tõhusamalt kõigi 
liikmesriikide vahel jaotada. 

5.2.7.2 S: Valitud ELi asutus peaks andma liikmesriikidele täpset teavet, mis tutvustaks kodanikele varjupaiga 
taotlejate päritoluriigi kultuuri ja eetikat. Selleks tuleks kasutada meediat. 
 
P: Lõimumise toetamiseks tuleks nii ELi kodanikele kui ka varjupaigataotlejatele üksteise kultuure 
tutvustada. 

Probleem 5.2.8 

Olemasolev kokkulepe (Dublin) ei toimi ning selle asemel on vaja uut ja toimivat. See on aegunud ning 
kehtib teistsuguse aja ja erinevate ühiskondlik-majanduslike tingimuste kohta. 

5.2.8.1 S: Luua toimiv õigusraamistik, mis võimaldaks varjupaigataotlejate ja -taotluste õiglast ja võrdset 
jaotamist. ELis peaks olema tugevam süsteem, mis pakuks liikmesriikidele juhiseid. 
 
P: See aitaks kaasa varjupaigataotlejate kavandatud lõimimisele ELis inimõigusi austaval viisil. EL 
peaks olema maailmas selle valdkonna suunanäitaja. 

Probleem 5.2.9 

Varjupaigalaagrid on ebainimlikud. 

5.2.9.1 S: Usume, et varjupaigataotlejate toetamiseks tuleks rakendada eri programme, sh rahalist toetust 
sulandumisel või lõimumisel. Tähelepanu keskmes peab olema eluase ja haridus. 
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P: Varjupaigataotlejate ebainimlik kohtlemine ja puuduses kannatamine viib paratamatult 
kuritegevuseni. 

Probleem 5.2.10 

ELi saabuvad varjupaigataotlejad peaks läbima hindamis-/kvalifitseerimisprotsessi. Selle rakendamine on 
väga oluline, et vältida julgeolekuprobleeme ning kaitsta ELi, liikmesriike ja elanikkonda 

5.2.10.1 S: Iga ELi liikmesriik peaks rakendama võrdväärset hindamis-/kvalifitseerimisprotsessi, kasutades 
kõiki jagatud ressursse. 
 
P: Võimaldada kriminaalkaristusteta või -karistustega sisserändajate õiglast ja põhjalikku hindamist. 

Probleem 5.2.11 

Varjupaiga taotlemise valdkonnas palju iseseisvalt tegutsevaid organisatsioone ja vabaühendusi jne. Praegu 
puudub nende vahel sidusus ja ühtne varjupaiga taotlemise käsitlus. 

5.2.11.1 S: Luua tsentraliseeritud asutus, mis tegeleks varjupaiga taotlemise kõigi aspektidega. Asutada 
tuleks piisavate vahenditega katusorganisatsioon. Sellesse peaks olema koondatud seire, korraldus 
ja juhtimine.   
 
P: 1. See tagaks kokkulepitud standardi kõigile valdkonnas tegutsejatele. Kõigile neile peaks kehtima 
kokkulepitud ja ühine standard. 2. See kiirendaks ka sisserändajatele kohustuslikke protsesse. 3. 
Tsentraliseeritud asutus juhiks rahastamist, kulusid ja eelarvestamist professionaalsemalt. 4. 
Katusorganisatsioon aitaks protsesse reguleerida ning vältida korruptsiooni ja protsessi 
kuritarvitamist.   
 

Probleem 5.2.12 

Saatjata alaealiste vajadustega tuleb tegeleda kohe nende ELi saabumisel. 

5.2.12.1 S: Luua spetsiaalne keskus või keskused, et täita kaitsetute saatjata alaealiste ja/või orbude vajadusi 
kohe pärast ELi saabumist. 
 
P: Laagrid või varjupaigakeskused on saatjata alaealiste eest hoolitsemiseks täiesti sobimatud kohad, 
kuna lastel on hoopis teistsugused vajadused. 

5.2.12.2 S: Pakkuda alaealistele esimesel võimalusel spetsiaalseid haridus- ja terviseprogramme. 
 
P: Tagada, et neid lapsi ei jäetaks laagrite ja teiste meelevalda. Neis tuleb tekitada kuuluvustunne. 

5.2.12.3 S: Luua abiks saatjata alaealiste hooldamisel asenduskoduteenus. See peaks toimuma kiiresti. 
Hoolduspered peaksid saama toetust. 
 
P: 1.  Mida kauem lapsed laagrites viibivad, seda kauem puuduvad neil õigused ja seda 
probleemsemaks nad tõenäoliselt muutuvad.     2. Nad on abitud ega saa enda eest piisaval määral 
hoolt kanda. Suureks probleemiks on taolises keskkonnas hügieen.   3. See hoiaks ära ka 
inimkaubanduse ja seksiorjuse noorte seas jne. 
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1. lisa: Kuidas suunitlused koostati? 

A. Teise vooru ülevaade 

 

Reedel, 26.11.2021 

1. täiskogu 

Eesmärk: taaskohtumine paneelina ja valmistumine teiseks aruteluks 

Tervitus, kodanike sõnavõtud; konverentsi täiskogu saadikute aruanne; platvormi uuendus; 

nädalavahetuse päevakava; arutelu metoodika tutvustus 

Laupäev, 27.11.2021 

Suundade täiskogude 1. voor 

Eesmärk: ekspertide ühispanus allteemadesse 

Alamrühma töö 1. voor 

1. eesmärk: kodanikud sõnastasid konkreetse allteema probleemid, tuginedes ekspertide 

panusele, enda teadmistele ja arutelule. 

1. päev 2. päev 3. päev 

Ekspertide panus 

alamrühmadesse 
Ekspertide lisapanus 

Lõplikud suunitlused 

Probleemide tuvastamine 

ja suunitluste koostamine 

Alamrühma  

arutelu 

Tervitus ja päevakord  

Kodanike, saadikute ja 

platvormi panus 

 
Tagasiside alamrühmadelt 

Lõpetamine 

Suuna täiskogu 

Täiskogu 

2. voor 
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2. eesmärk: kodanikud leidsid iga probleemi puhul suunitluse ja selle põhjenduse.3 

 

Pühapäev, 28.11.2021 

Suundade täiskogude 2. voor 

Eesmärk: ekspertide lisapanus allteemadesse 

Alamrühma töö 2. voor 

1. eesmärk: olenevalt suunast sõnastasid kodanikud uued probleemid, suunitlused ja 

põhjendusi või täpsustasid laupäevast tööd.  

2. eesmärk: kodanikud lõplikustasid suunitlused ja põhjendused. 

2. täiskogu  

1. eesmärk: rühmade esindajad tegid ülevaate alamrühmades arutletu üle. 

2. eesmärk: kodanikud jagasid tagasisidet 2. vooru kohta. 

3. eesmärk: korraldajad tutvustasid 3. vooru päevakorda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Esitatud 3. lisas „Probleemide, suunitluste ja põhjenduste üksikasjalik teave“ 
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B. Suunitluste koostamise üksikasjalik ülevaade 

 
● Algne olukord: esimeses voorus esitasid kõik Euroopa kodanike paneelid 75–78 allteemat 

nende paneelarutelu üldteemade kohta. Teemad jaotati viide allteemadest koosnevasse 

suunda. Iga paneeli esitatud allteemad olid lähtekohaks teise vooru tööle. Enne teist vooru 

määrati osalejatele nii konkreetne suund kui ka allteema.  

 

● Laupäeva hommikul osalesid kodanikud neile määratud suuna täiskogul. Iga suuna täiskogu 

koosnes kolmest alamrühmast. Suundade täiskogudel tutvustasid korraldajad allteemasid ja 

panelistid kuulasid ära ühe või kahe eksperdi panuse allteemasse. Ekspertide ettekannetele 

järgnes lühike küsimuste-vastuste voor. Suuna täiskogul pühendati 20 minutit 

alamrühmadele, et arutleda eelnevalt, kuidas osalejad mõistavad teemade ja probleemide 

seostamist.  

 

● Suuna täiskogu järel alustasid kodanikud tööd oma alamrühmas. Alamrühma esimese 

töösessiooni eesmärk oli kodanike endi teadmistele, ekspertide panusele ja nende rühma 

allteemadele tuginedes sõnastada täpsed probleemid järgneva arutelu tarbeks. Probleem on 

probleem/olukord, mis vajab muutmist/vaidlustamist. Kui mõni teema võis osutuda 

probleemiks, võiks seda uuesti alusena kasutada. Kui mõni teema oli liiga lai, võis sellest 

probleemi sõnastada.  

 

● Osalejad said esimese 45 minuti jooksul esitada nii palju probleeme, kui nad soovisid. Pärast 

pühapäevast suuna täiskogu oli neil võimalus järelejäänud probleemid ümber korraldada, kui 

ekspertide panus tõi esile uue vaatenurga. 

 

● Kodanikud jäid ülejäänud laupäevaks alamrühmadesse ja asusid koostama suunitlusi nende 

esitatud probleemide kohta. Suunitlused on esimene samm soovituste koostamisel, millega 

tegeletakse kolmandas voorus. Teises voorus koostatud suunitlused on aluseks soovituste 

väljatöötamisel kolmandas voorus. 

 

● Laupäeva lõpus said alamrühmad tutvuda oma suuna teistes alamrühmade päeva jooksul 

tehtud tööga ja anda sellele tagasisidet.  

 

● Pühapäev algas suuna täiskoguga. Selle täiskogu eesmärk oli tutvuda iga alamrühma seni välja 

töötatud esialgsete suunitlustega. Lisaks said alamrühmad tutvuda uute ekspertide panusega 

allteemadesse, millega nad juba töötanud olid. 

 

● Pärast suuna täiskogu asusid kodanikud laupäeval alamrühmades koostatud suunitlusi 

viimistlema ekspertide tagasiside põhjal või esitasid uusi probleeme ja sõnastasid neile 

suunitlused.
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2. lisa: Ekspertide panus ja faktikontroll 
 

Arutelude ja ühistöö tarbeks vajaliku teabe jagamiseks kutsus konverentsi ühissekretariaat 4. 

paneelarutelu teise vooru 29 eksperti.  

Eksperdid määrati viie suuna vahel vastavalt nende valdkonnale. Neil paluti anda lühidalt ülevaade eri 

allteemadest, tutvustada kokkuvõtlikult nende teemadega seonduvaid probleeme ning eri arvamusi 

ja ettepanekuid valdkonna probleemide lahendamiseks. Vajadusel said kodanikud ekspertide panuse 

kohta selgitusi või lisateavet küsida.  

Samuti olid saadaval ekserdid, kes vastasid alamrühmade töö käigus kodanike esitatud küsimustele. 

Küsimused saadeti telefoni või e-posti teel ekspertidele, kelle vastused edastati alamrühmadele. 

Faktiliste küsimuste puhul olid abiks ka faktikontrollijad, et tagada arutelu toimumine faktide põhjal.  

 

Eksperdid 1. suunas: Iseseisvus ja stabiilsus 

 

Allteema: ELi autonoomia 

● Ricardo Borges de Castro, Euroopa poliitikakeskuse kaasdirektor ja programmi „Euroopa 

maailmas” juht.  

 

● Nicole Gnesotto, CNAMi Euroopa Liidu õppetooli professor ja Jacques Delorsi Instituudi 

asepresident. 

 

Allteema: piirid 

● Martijn Pluim, ICMPD rändedialoogi ja -koostöö direktor.  
 

● Fabrice Leggeri, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Agentuuri tegevdirektor.  
 

 

Eksperdid 2. suunas: EL rahvusvahelise partnerina 

 

Allteema: kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 

● Axel Marx, KU Leuveni ülemaailmse juhtimise uuringute keskuse asedirektor.  
 

● Bernard Hoekman, Firenze Euroopa Ülikooli Instituudi Robert Schumani süvauuringute 

keskuse globaalmajanduse valdkonna professor ja juht.  

 

Allteema: rahvusvahelised kliimameetmed 

● Christian Egenhofer, Brüsseli CEPSi vanemteadur ja Firenze Euroopa Ülikooli Instituudi 

rahvusvahelise juhtimise kooli vanemteadur.  

https://www.epc.eu/en/management/Ricardo-Borges-de-Castro~3b0948
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/gnesotto-nicole/
https://www.icmpd.org/authors/martijn-pluim
https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/executive-profiles/
https://ghum.kuleuven.be/ggs/people/00008787
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.ceps.eu/ceps-staff/christian-egenhofer/
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● Nadja Dedikova, diplomaatiakirjanik, ELi rohelepingu diplomaatia. 

 

Allteema: Euroopa väärtuste edendamine 

● Rosa Balfour, Carnegie Euroopa direktor. 

 

● Heidi Maurer, Doonau Kremsi ülikooli e-valitsemise ja halduse osakonna teadur.  
 

 

Eksperdid 3. suunas: Tugev EL rahumeelses maailmas  

 

Allteema: julgeolek ja kaitse 

● Steven Blockmans, Euroopa Poliitikauuringute Keskuse teadusdirektor, Amsterdami Ülikooli 
ELi välissuhete õiguse ja juhtimise professor ning väljaande „European Foreign Affairs Review“ 
peatoimetaja.  

 

● Julian Voje, Müncheni julgeolekukonverentsi poliitikajuht.  

 

Allteema: otsuste tegemine ja ELi välispoliitika 

● Marie-Anne Coninsx, endine ELi suursaadik Arktikas ning Kanadas ja Mehhikos. 

 

● Julia Hammelehle, Müncheni julgeolekukonverentsi poliitikanõunik. 

 

● Sabina Lange, EIPA vanemõppejõud, Maastrichti ülikooli vanemteadur ja Ljubljana ülikooli 

rahvusvaheliste suhete kaasprofessor. 

 

Allteema: naaberriigid ja laienemine 

● Beata Huszka, Eötvös Lorándi Ülikooli abiprofessor.  
 

● Giselle Bosse, Maastrichti ülikooli ELi välissuhete kaasprofessor, Jean Monnet' õppetooli 
hoidja ning kunsti- ja sotsiaalteaduste teaduskonna õppeprodekaan.  

 
● John O'Brennan, Jean Monnet’ Euroopa integratsiooni õppetooli hoidja ning Maynoothi 

Euroopa ja Euraasia uuringute keskuse direktor.  
 

● Wolfgang Koeth, EIPA vanemõppejõud.  
 

 

 

 

 

https://europeanclimate.org/member/dedikova/
https://carnegieeurope.eu/experts/1827
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/heidi.maurer
https://www.ceps.eu/ceps-staff/steven-blockmans/
https://www.linkedin.com/in/julian-voje-571661b/?originalSubdomain=de
https://www.s4d4c.eu/marie-anne-coninsx/
https://www.linkedin.com/in/juliahammelehle/?originalSubdomain=de
https://www.eipa.eu/speaker/dr-sabina-lange/
https://tatk.elte.hu/en/staff/huszka-beata
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/giselle.bosse
https://www.maynoothuniversity.ie/faculty-social-sciences/our-people/john-obrennan
https://www.eipa.eu/speaker/wolfgang-koeth/
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Eksperdid 4. suunas: Ränne inimlikust seisukohast 

 

Allteema: rände põhjuste kõrvaldamine 

● Stefano Manservisi, Sciences Po Pariisi rahvusvaheliste suhete kooli (PSIA) professor; Euroopa 

Rahuinstituudi vanemnõunik. 

 

● Jérôme Vignon, Jacques Delorsi Instituudi nõunik. 

 

Allteema: inimlikud kaalutlused 

● Milica Petrovic, Euroopa integratsiooni- ja rändeprogrammi programmidirektor. 
 

● Mariana Gkliati, Radboudi ülikooli rahvusvahelise ja Euroopa õiguse abiprofessor. 
 

Allteema: integratsioon 

● Rainer Bauböck, Euroopa Ülikooli Instituudi Robert Schumani süvauuringute keskuse 
ülemaailmse juhtimise programmi osalise tööajaga professor.  

 
● Rainer Münz, Kesk-Euroopa Ülikooli külalisprofessor.  

 

 

Eksperdid 5. suunas: Vastutus ja solidaarsus kogu ELis 

 

Allteema: pagulaste ümberjaotamine 

● Ola Henrikson, IOMi ELi, Norra ja Šveitsi piirkondliku büroo direktor.  
 

● Philippe De Bruycker, Université Libre de Bruxelles Euroopa Uuringute Instituudi professor ja 

Jean Monnet' Euroopa immigratsiooni- ja varjupaigaõiguse õppetooli hoidja. 

 

Allteema: ühtne varjupaigakäsitlus 

● Franck Düvell, Osnabrücki ülikooli rände ja kultuuridevaheliste uuringute instituudi (IMIS) 

vanemteadur.  

 

Violeta Moreno-Lax, Londoni Queen Mary Ülikooli õigusteaduse professor. 

https://www.eip.org/team-organisation/stefano-manservisi/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/jerome-vignon/
https://www.linkedin.com/in/milica-petrovic-mp/?originalSubdomain=be
https://rli.sas.ac.uk/about-us/research-affiliates/mariana-gkliati
https://www.eui.eu/people?id=bernard-hoekman
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://eea.iom.int/contacts/ola-henrikson
https://cde.ulb.be/member/philippe-de-bruycker/
https://www.imis.uni-osnabrueck.de/en/members_staff/imis_members/duevell_franck.html
https://www.qmul.ac.uk/law/people/academic-staff/items/morenolax.html


 

4. paneelarutelu 2. voor - 43 

Euroopa kodanike 4. paneelarutelu teemal „EL maailmas ja ränne“ 

3. lisa: Probleemide, suunitluste ja põhjenduste üksikasjalik teave 

NB! Iga juhendaja tegi märkmeid oma keeles. I = probleem, O = suunitlus, J = põhjendus 

 

Iseseisvus ja stabiilsus 

1.1. ELi 
autonoom
ia 

1. ruum 

Saksa I. 1     Der Euro ist nicht stark genug als internationale Leitwährung im Vergleich zum Dollar (oder zukünftig neuen Kryptowährungen)      

O. 1     Möglicht alle europäischen Mitgliedsstaaten sollten am Euro teilnehmen, die Beitrittskriterien müssen aber erfüllt werden     

J.      Dadurch würde die Marktkraft des Euro erhöht werden   

O. 2:     Gewinne auf Spekulationen in Kryptowährungen sollten besteuert werden; Kryptowährungen sollten nicht als offizielle Zahlungsmittel anerkannt 
werden 

J.     Dies würde den Missbrauch von Kryptowährungen erschweren und den Gebrauch des Euros stärken 

 

I. 2    Die Produktionskosten in Europa sind hoch und wir können nicht allen Menschen zumuten, teurere Produkte zu kaufen, die in Europa produziert 
werden 

O. 1     Es sollte Anreize für die Produktion in Europa geben und europäische Arbeitnehmer sollten unterstützt werden.  

J.     Die fortschreitende Automatisierung wird helfen, einfache Tätigkeiten in Europa von den Lohnkosten zu entkoppeln. Außerdem führen wegfallende 
Transportkosten zu insgesamt geringeren Kosten. 

O. 2     Lebensmittel aus regionalem Anbau sollten gefördert und finanziell unterstützt werden. 

J.     Die Abhängigkeit von Lebensmittleimporten wird dadurch verringert und gleichzeitig gesunde Ernährung unterstützt. 
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I. 3     China und andere Länder halten sich nicht an internationale WTO Vereinbarungen 

O. 1     Die Einhaltung der WTO Standards sollte durch unabhängige Einrichtungern zertifiziert und sanktioniert werden. Dazu gehören auch ökologische 
Standards, Arbeitsbedingungen, u.ä. 

J.     Der internationale Wettbewerb würde dadurch insgesamt fairer und wir hätten mehr Kontrolle über Importe 

I. 4     Wir leben nicht genügsam genug und zu hedonistisch, und unsere Produkte sind nicht langlebig genug, um unsere Abhängigkeit von Importen aus 
anderen Ländern zu reduzieren 

O. 1     Firmen sollten verpflichtet werden, ihre Produkte immer zurückzunehmen 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 2     Firmen sollten verpflichtet werden, für ihre Produkte Garantie für 10 Jahre und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für 20 Jahre zu gewährleisten 

J.     Dadurch würde erschwert werden, dass Unternehmen ihre Prodkte so designen, dass sie nach kurzer Zeit nicht mehr funktiionstüchtig sind 

O. 3     Produkte sollten einen QR Code bekommen zur Fertigungskette 

J.     Damit kann die Nachhaltigkeit des Produkts (verwendte Rohstoffe, Produktion, etc.) besser nachvollzogen werden 

I. 5     Wir berücksichtigen Nachhaltigkeit und Menschenrechtssituation in Ländern, aus den wir Rohstoffe und Produkte beziehen, nicht ausreichend 
und wählen daher unsere Handelspartner nicht nach unseren Standards aus 

O. 1     Nachhaltigkeit und ethische Kriterien sollten bei internationale Handeslabkommen immer berücksichtigt werden 

J.     Dadurch würden diese Kriterien viel mehr Standard werden, als sie es heute schon sind, und Klima- und Nachhaltigkeitsziele in Europa könnten 
besser erreicht werden 

O. 2     Es sollte mehr Sanktionen und Zölle auf Importe aus Ländern geben, die Standards verletzen 

J.     Dies würde die Verletzung von europäischen Standards verringern 

I.     6 Wir brauchen mehr strategische Partner in der Welt 

O. 1     Es sollten mehr Technologie- und Entwicklungspartnerschaften mit Ländern geschlossen werden, die nicht bereits zu den ganz großen Partnern 
gehören (z.B. Taiwan, Afrika, Lateinamerika) 
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J.     Dies würde die einseitige Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern verringern 

O. 2     Wir sollten mehr internationale Schulen außerhalb Europas unterhalten undunterstützen; europäische ethische Werte sollten im Unterricht 
vermittelt werden 

J.     Dies würde die Orientierung an Nachhaltigkeit statt reinem Konsum fördern 

I. 7     Europa ist zu abhängig von Energieimporten 

O. 1     Die Energieproduktion innerhalb Europas sollte ausgebaut werden und wir müssen unsere internen Ressourcen besser nutzen 

J.    Wir würden damit die Abhängigkeit von Ländern verringern, die politischen Druck auf uns ausüben. Ein größerer Anteil an regionalen erneuerbaren 
Energien würden auch zu den Klimazielen beitragen. Größere Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen würde nationale Budgets entlasten und den Euro 
stärken. 

O. 2     Durch den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs sollte die Abhängigkeit vom Auto reduziert werden 

J.     Dadurch könnte die Abhängigkeit von Öl und seltenen Erden verringert werden 

O. 3     Europa sollte seinen Abfall besser recyceln und zur Energieerzeugung nutzen 

J.     Dies würde die Energie-Abhängigkeiten verringern und gleichzeitig das Müllproblem lösen 

15. ruum 

Rumeenia I. 1     Unele materii prime sunt exportate pentru a fi prelucrate in afara uniunii din cauza costului ridicat de productie din UE  

O. 1     noi propunem sa se acorde subventii producatorilor care activeaza in domeniile cele mai predispuse la aceasta tendinta. 

J.     acest lucru e important pentru ca firmele din domeniul privat care activeaza in productia legata de materiile prime care se supun acestei tendinte 
ar gasi activitatea in UE mai atractiva si nu ar mai parasi Uniunea. 

O. 2    noi propunem ca materiile/produsele/bunurile care sunt exportate din UE si apoi reimportate in UE sa fie taxate cu taxe foarte mari pentru 
descurajarea fabricarii de bunuri cu materii din Uniune, in afara UE. 

J.     acest lucru ar ajuta la incurajarea productiei in UE si la crearea de locuri de munca, evitandu-se, in acelasi timp, transportul excesiv, care devine astfel 
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nenecesar, lucru benefic si mediului 

 O. 3     noi propunem impozitare ridicata a materiilor care ies din Uniunea Europeana pentru a fi utilizate in alte tari 

J.      acest lucru este important pentru a stopa interesele financiare 

O. 4    in urma feedback-ului primit de la grupul 1, credem ca o posibila solutie ar fi si impozitarea emisiilor de CO2 ale companiilor de transport 

J.     acest lucru ar descuraja transportul excesiv/inutil/abuziv 

 

I. 2      unele materii prime sunt exportate in afara UE, desi este nevoie de ele in Uniune 

O. 1    noi propunem ca activitatile de productie desfasurate de anumite companii sa se intoarca in tarile autohtone si, implicit, o mare parte din productie 
sa se reintoarca in UE (poate incurajand acest lucru printr-un sistem de stimulente pentru companiile care se intorc) 

J.     credem ca productia locala ar trebui incurajata prin suport alocat producatorilor locali 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, consideram ca este o solutie buna sa reducem exporturile de materii prime critice, limitand aceasta actiune 
doar la acestea, nu la toate categoriile de materiale in general 

J.     chiar daca UE are materii prime a caror procesare se face la un pret mai mare in uniune decat in afara UE, procesarea lor ar trebui sa ramana in 
uniune. Nicio materie prima critica nu ar trebui sa fie exportata pentru a fi procesata. 

    

I. 3      lipsa standardelor riguroase de calitate pentru produsele importate in uniune duce la produse mai ieftine dar de proasta calitate care fac 
competitie produselor autohtone 

O. 1    noi propunem ca, in primul rand, sa se creeze un sistem de standarde inalte pentru produsele UE care sa devina etalon pentru toate bunurile 
importate 

J.     acest lucru este important pentru ca toate bunurile importate sa fie de calitate 

O. 2    conform feedback-ului de la grupul 1, credem ca 10 ani de garanție/ 20 de ani de disponibilitate a pieselor de schimb ar putea ajuta 
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J.     acest lucru ar putea ajuta deoarece materialele ar trebui sa fie facute intr-un mod care sa asigure calitatea 

 

I. 4      investitii prea putine intre statele membre comparativ cu investitiile venite de la puterile externe catre uniunea europena 

O. 1    noi propunem ca statele din UE si, implicit investitorii care vin din ele, sa aiba conditii mai favorabile de contractare fata de investitorii din afara 
Uniunii care incearca sa investeasca in uniune 

J.     Credem ca, in acest fel, uniunea si-ar solidifica autonomia financiara. 

   

I. 5      Nivelul pretului produselor sau bunurilor nu poate fi controlat la nivelul UE in momentul in care importam bunuri si servicii de la actori care au 
monopol in piata/puteri externe 

O. 1    noi propunem sa existe o actiune unitara la nivelul UE in ceea ce priveste negocierile pentru importuri sau exporturi 

J.     credem ca acest lucru ar ajuta ca raporturile economice ale uniunii cu state terte sa fie mai rapide si mai echilibrate, ajutand la o negociere mai 
puternica, intre UE si alt actor, nu doar intre o singura tara si alt actor 

 

I. 6      Declaratia drepturilor omului si principiile din ea nu sunt respectate de toate stalele membre in ceea ce priveste drepturile promovate odata cu 
progresul social 

O. 1    legat de acest subiect, credem ca pentru a demonstra unitate, legislatia europeana in domenii cheie care au inceput sa fie din ce in ce mai prezente 
in statele membre in ultimii ani (avort, drepturi lgbtq, etc) ar trebui sa fie superioara legislatiei nationale. 

J.     acest lucru ar putea ajuta pentru existenta unitatii in abordare si legislatie cu privire la aceste subiecte. 

 

I. 7      Reprezinta o problema faptul ca UE face comert cu tari in care nu se respecta drepurile omului, piata muncii si directivele de mediu. 

O. 1    UE ar trebui sa aiba Un program de responsabilizare a companiilor pentru a le incuraja sa respecte legislatia in ceea ce priveste lantul de aprovizionare 
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si a le descuraja sa mai externalizeze servicii in tari care poate exploateaza muncitorii sau nu lucreaza sustenabil 

J.     Credem ca un program de responsabilizare ar fi o solutie buna pentru ca astfel sanctiunile nu ar mai fi necesare daca toate standardele si regulile 
cu privire la drepturile omului, piata muncii si obiectivele de mediu ar fi respectate de la inceput 

      

I. 8      tarile din lumea a 3-a nu au industrii proprii, fiind doar o piata de munca ieftina 

O. 1    credem ca ar trebui ca aceste tari sa fie ajutate prin programe europene de interventie pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. 

J.    este important ca acestor tari sa le fie oferit un punct de pornire pentru a putea deveni independente, la un moment dat/ acest lucru poate duce si 
la imbunatatirea, in timp, a situatiei migratiei. 

 

I. 9      Migratia tinerilor in interiorul UE- tinerii au probleme in gasirea unui loc de munca in tarile lor si pleaca in alte tari ale UE pentru a gasi ceva mai 
bun 

O. 1    credem ca ar trebui creata o platforma cu oportunitati de munca la nivelul UE accesibila tuturor 

J.    platforma poate ajuta foarte mult tinerii care abia asteapta sa plece din tara lor dupa ce isi termina studiile/ le poate face cunoscute oportunitati 
mai bune. 
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Piirid 1. ruum 

Saksa I. 1 Reguläre und irreguläre Einwanderung müsste klar und eindeutig definiert werden auf Gesamt-EU-Ebene      

 

I. 2 Antrag zur legalen Migration kann nur innerhab der EU Grenzen gestellt werden, was dazu führt, dass das Asylrecht oft missbraucht wird 

 

I. 3 Frontex hat nicht genügend Mitarbeiter, Ressourcen und Zuständigkeiten, um alle EU Mitgliedsländer ausreichend zu unterstützen 

O. 1 Frontex sollte eine größere Zuständigkeit für den Schutz der Außengrenzen übernehmen, die Zuständigkeit sollte nicht in erster Linie bei den 
Nationalstaaten liegen. Frontex Mitarbeiter könnten zusammen mit Grenzschützern in den Mitgliedsländern ausgebildet werden, Frontex könnte auch mit 
Europol zusammenarbeiten. 

J. Die Situation an den europäischen Außengrenzen könnte so effektiver und gerechter gemanagt werden, gleicheitig könnten illegale Migranten besser 
identifizert werden. 

 

I. 4 Zu viele Flüchtlinge kommen in Situationen, wo humanitäre Standards nicht gewahrt sind. 

O. 1Die Verfahren zur Bearbeitung von Migrationsanträgen sollten beschleunigt werden 

J. Die Menschen, die noch keinen engültigen Bescheid zu ihrem Antrag haben, müssten bei einer Beschleunigung der Verfahren nicht so lange in Auffanglagern 
bleiben 

 

I. 5 Wie  können illegale und menschrechtsverletzende Aktivitäten der Schleuser unterbunden werden? 

O. 1 Es sollte eine bessere und intensivere Kommunikation mit  Migranten geben in den Herkunfts- und Durchreiseländern, in denen die Schleuer aktiv sind. 

J. Die potentiellen Migranten hätten dann ein besseres Bild von der Situation, die sie in Europa erwartet, und würden vielleicht nicht auf jedes Angebot von 
Schleusern eingehen. Es sollten auch die Gefahren auf dem Migrationsweg besser kommuniziert werden. 
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I. 6 Das Dublin System verhindert eine gerechte Verteilung von Migranten in Europa 

O. 1 Das Dublin System sollte überarbeitet werden und Migranten sollten gerechter über die europäischen Mitgliedsländer verteilt werden je nach 
Aufnahmefähigkeit und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Aufnahmeländer 

J. Die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Aufnahmefähigkeit einzelner Länder, in denen besonders viele Migranten ankommen, würde so nicht überfordert 
werden 

 

I. 7 Es gibt nicht ausreichend Möglichkeiiten, auf legalem Wegen eine Arbeitserlaubnis in der EU zu beantragen 

O. 1Es sollte ein System für Arbeitsmigration geben, das sich an den Bedürfnissen in Europa orientert; das System in Kanda sollte ein Vorbild sein. Es sollte in 
Europa auch berufliche Qualifizierungsangebote und kulturelle und sprachliche Integrationsangebote für Migranten geben. 

J. Europa würde so Beschäftigungslücken füllen und gleichzeitg die Migration besser steuern können 

O. 2 Der private Sektor sollte mehr Anreize bekommen, um Produktion in Europa zu halten und damit auch für Migranten vermehrt Arbeitsplätze anzubieten. 

J. Dies wäre eine Grundlage für besser gesteuerte Migration, würde aber auch die Autonomie Europas unterstützen. 

 

I. 8 Es gibt kein realistisches Bild von den Konsequenzen der versuchten Migration nach Europa in den Herkunftsländern 

O. 1 Es sollte eine bessere Kommunikation mit potentiellen Migranten geben in den Herkunftsländern, aus denen die meisten Migranten kommen. Dies 
könnte z.B. über Flugblätter oder Fernsehen passieren. 

J. Potentielle Wirtschftsmigranten hätten dann ein besseres und realistischeres Bild von der Situation, die sie auf dem Migrationsweg und in Europa erwartet, 
und könnte eine fundiertere Entscheidung treffen, ob sie den Weg nach Europa antreten wollen 

6. ruum 
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Hollandi I. 1      Aan de landsgrenzen zijn er veiligheidsconflicten door regulatieproblemen en gebrek aan informatieverstrekking aan migranten, zowel in hun 
land van herkomst als aan de grens zelf. Daarnaast worden mensen die vandaag aan een grens komen niet overal op humane wijze behandeld. 

O. 1    De EU kan burgers die op zoek zijn naar een beter leven (geen oorlogsvluchtelingen) reeds in het land van herkomst informeren over de realiteit van 
het nieuwe land. Ook zou de EU moeten investeren in infrastructuur in het land van vertrek en in de levenskwaliteit van de mensen die willen vluchten. 

J.    "Door scholen, ziekenhuizen, ... te bouwen en hulp in de landbouw (zuiver drinkwater voorzien, het planten van bomen...) te bieden wordt het eigen 
land interessanter, komen minder mensen naar de grenzen en dalen automatisch de veiligheidsconflicten." 

O. 2    Specifiek voor economische vluchtelingen: in het land van herkomst moet er voldoende mogelijkheid zijn tot screening van mensen (vaardigheden, 
achtergond enz.) om te bepalen wie in aanmerking kan komen om te komen werken in de EU. Deze criteria moeten openbaar zijn en door iedereen 
raadpleegbaar. Dit kan gebeuren door het creëren van een (online) Europees bureau voor immigratie. 

J.    Op deze manier moeten mensen niet illegaal de grens over, maar is er een gecontroleerde stroom van mensen die de EU binnenkomt en wordt de 
druk verlaagd aan de grens. Bovendien kan door dit bureau rekening gehouden worden met het wensland van de vluchteling (in de mate van het mogelijke). 

 

I. 2      Er zijn weinig legale of humane manieren voor oorlogsvluchtelingen om de EU binnen te komen, terwijl ze hierop wel recht hebben. 

O. 1    De EU moet ervoor zorgen dat het beleid aan elke landsgrens hetzelfde is met respect voor de mensenrechten en met garantie van de veiligheid en 
gezondheid van de vluchtelingen (vb. zwangere vrouwen en kinderen). Dit eventueel in samenwerking met Frontex. Als dit niet kan moet de EU het land 
straffen of een deel van het land tijdelijk innemen zodat mensen veilig kunnen doorreizen: een soort van witte zone ceëren om door te reizen (niet om te 
blijven). 

J.    Om te voorkomen dat er ongelijkheden in grensaanpak bestaan zoals nu het geval is, waarbij mensenrechten overtreden worden. 

 

I. 3      Vandaag hebben de lidstaten zelf te veel macht waardoor Frontex onvoldoende de kans krijgt om zijn werk te doen. De lidstaten verhinderen 
Frontex om op te treden. Frontex kan geen humanitaire hulp bieden wanneer de lidstaat dat niet accepteert of er niet om vraagt (vb. Polen). 

O. 1    De EU moet de wetgeving uitbreiden en Frontex meer macht en onafhankelijkheid geven, MAAR ZEKER ook meer controles opleggen en transparantie 
eisen in de werking van Frontex (om misstanden te vermijden). 

J.    Om op deze manier ervoor te zorgen dat de rechten van de mens gerespecteerd worden aan de grenzen ongeacht welke partijen aan de macht zijn 
(vb. landen met extreem rechtse partijen aan de macht). Frontex moet zelf ook gecontroleerd worden om corruptie en misstanden binnen de organisatie te 
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voorkomen. 

 

I. 4      NGO reddingsschepen geven gemengde signalen aan de vluchteling. Ze creëren valse hoop bij de migranten. Door op hun eentje op te treden, 
geven ze blijk van een gebrek aan eenheid in visie en beleid. Migranten worden gered door NGO's en dan nadien worden migranten toch nog gearresteerd. 

O. 1    De EU zou NGO's overbodig moeten maken door hen te verhinderen dat ze gaan optreden. De EU heeft zelf de plicht levens te redden en moet 
humanitair optreden. De NGO's moeten opereren vanuit de EU en niet voor eigen rekening. 

J.    Om een goede balans te hebben tussen humanitaire hulp en duidelijkheid over wat migranten concreet kunnen verwachten.    
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EL rahvusvahelise partnerina 

Kaubandu
s ja 
suhted 
eetilisest 
seisukoha
st 

8. ruum 

Taani I. 1      nuværende praksis indebærer risiko for uetisk opkøb, inklusiv råstoffer (for eksempel dårlige arbejdsforhold og børnearbejde) 

O. 1    samarbejde med privat sektor, samt leverandører i de pågældende lande, så problemet løses ved kilden 

J.     

O. 2    sikre børns sociale forhold, inklusiv skolegang, for eksempel via gratis skolegang, i lande med børnearbejde 

J.    forbedre børns sociale forhold 

   

I. 2      EUs forbrugere er ikke klar over den negative virkning af deres forbrug (feks miljømæssige konsekvenser og arbejdsforhold) af 
importerede varer fra tredjelande 

O. 1    certifiseringsordninger der kan informere forbrugere om miljø og arbejdsbetingelser (etiske produktionsmetoder/ ECO score) 

J.    certifiseringer støtter forbrugerinformation når de er enkle og synlige 

O. 2    overvåge udvekslinger mellem lande og sikre at de etiske værdier bliver respekteret 

J.     

 

I. 3      EUs mulighed for forhandling i handelsaftaler er nedadgående   

O. 1    udvikle stærkere forhold med de sig udviklende økonomier, samt andre lande 

J.    På sigt udvikle samarbejde ved at handle direkte med lande 
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O. 2    basere handelsaftaler med Kina på internationale aftaler og traktater 

J.     

 

I. 4      sikre forsyning af produkter (i perioder hvor der mangler) 

O. 1    for eksempel via kvote på produkter når der er knaphed 

J.     

O. 2    for eksempel sikre essentiel elektronik og produkter indenfor sundhed / vacciner 

J.     

O. 3    sikre egen produktion i EU af essentielle produkter i tider med knaphed  

J.     

I. 5      Øget risiko når EU handler med ikke-EU lande hvor der er korruption 

O. 1    give kontroller, skatter og sanktioner mod korruption  

J.     

O. 2    når der handles med lande med korruption er det centralt at alle parter har grundig forståelse af aftalens rammer 

J.     

O. 3    handelsaftaler skal respekteres når der handles med lande med korruption, så pengene bliver fordelt i henhold til aftalen 

J.     

I. 6      EU handler aktivt med lande der ikke respekterer miljøaftaler 
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O. 1    højere beskatning på de lande som ikke overholder de miljømæssige standarder 

J.     

O. 2    sikre at miljømæssige aftaler er respekteret af udviklingslande, og at både aftalerne og landende støttes af EU 

J.     

O. 3        bevidstgøre forbrugere i EU 

J.     

 

 

Rahvusva
helised 
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tmed 

7. ruum 

Prantsuse I. 1      Les citoyens et les organisations ne savent pas ce que l'UE fait en matière de climat 

O. 1    Créer et renforcer les intermédiaires entre l'UE et les institutions locales 

J.    Pour rendre l'action européenne plus concrète et permettre aux acteurs locaux de mieux utiliser les financements européens 

O. 2    Communiquer plus directement avec les citoyens européens au moyen d'un canal dédié (par exemple au moyen de rapports, de média 
variés) pour informer de la politique climatique de l'UE et des projets et initiatives concrets réalisés 

J.    Pour s'assurer que les citoyens ont une vision claire du rôle et de l'action de l'UE, en particulier en matière de climat 

O. 3    Publier plus de statistiques sur les émissions des différents secteurs de l'UE et les rendre plus visibles (par exemple via le canal susmentionné) 

J.    Pour pouvoir prendre des décisions plus informées 

I. 2      Les déchets sont exportés dans les régions les plus pauvres de l'UE et en dehors 
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O. 1    Des mesures et des contrôles plus strictes pour limiter ces exports, une collaboration accrue entre les forces de contrôle nationales pour 
lutter contre les atteintes à l'environnement 

J.    Pour éviter des déchets dans la nature qui nuisent à l'environnement, en particulier la pollution côtière 

O. 2    Encourager une meilleure réutilisation des déchets, notamment pour créer de l'énergie (biogaz) 

J.    Moins de déchets, plus d'énergie propre 

O. 3    Davantage de recyclage 

J.    Réduit la quantité de matières premières nécessaires pour produire des biens 

O. 4        Réduire les emballages et aider les petites entreprises à créer des emballages plus verts (électroménager) 

J.            Les petites entreprises ont plus de difficulté que les autres à s'adapter 

I. 3      Il y a beaucoup d'innovation en UE mais elle n'est pas suffisamment partagée, répliquée et pas mise à l'échelle suffisamment 

O. 1    Créer un espace unique pour les entreprises européennes pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services éco-responsables 
et échanger des connaissances 

J.    Pour pouvoir avancer de manière plus efficace vers les mêmes objectifs et répliquer ce qui marche 

O. 2    Créer un consortium universitaire européen spécifiquement lié aux innovations vertes 

J.    Pour pouvoir partager les innovations plus efficacement et de manière ouverte 

O. 3    Développer le conseil européen de l'innovation 

J.    Pour activer les synergies et renforcer la collaboration 

O. 4    Faciliter le transfert et l'échange de technologies vertes aux pays en développement (dans le cadre d'accords commerciaux ou diplomatiques) 

J.     

I. 4      Les entreprises délocalisent dans les pays où la production est la moins chère, même quand les normes environnementales y sont moins 
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respectées 

O. 1    Taxer de manière proportionnée aux conditions (environnementales et droit du travail) de la production 

J.    Pour compenser les économies réalisées en délocalisant et rendre les produits locaux plus compétitifs 

O. 2    Créer des règles plus strictes pour pénaliser les entreprises qui recourent à ces pratiques 

J.    Pour dissuader les entreprises  

I. 5      L'importation par l'UE de nombreux produits et matières premières a un impact environnemental lourd 

O. 1    Augmenter la part de minerais (ores) et matières premières extraits dans l'UE 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE à des pays moins verts et moins éthiques 

O. 2    Encourager le développement de méthodes d'extraction plus respectueuses de l'environnement 

J.    Pour diminuer l'impact de cette extraction, dans l'UE ou en dehors 

O. 3    Renforcer la collaboration avec les pays exportateurs pour s'assurer qu'ils respectent les normes environnementales, éthiques, et que leurs 
produits soient conformes aux normes de sûreté européennes (label CE, en créer un nouveau plus souple et mieux respecté) 

J.    Pour limiter la quantité de produits ne respectant aucune norme 

I. 6      Notre consommation en Europe crée d'importantes émissions à l'étranger 

O. 1    Lancer un moratoire sur la consommation énergétique des services numériques et la régulation des usages particulièrement voraces et non 
critiques tels que les crypto-monnaies et NFT 

J.    Les services numériques représentent une part croissante des émissions européennes, d'autant plus que les serveurs sont parfois alimentés 
par de l'électricité non verte 

O. 2    Renforcer les mécanismes de taxation et les primes pour pousser à une consommation moins émettrice 

J.    Pour accélerer la transition vers une consommation plus verte tout en protégeant les classes populaires. 
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I. 7      Nous importons une grande partie de notre énergie (notamment fossile) de l'extérieur de l'UE 

O. 1    Développer davantage l'électricité renouvelable (solaire, éolien, hydrolien, biogaz produit à partir de déchets) au sein de l'UE 

J.    L'énergie renouvelable peut souvent être produite sur place, avec un impact moindre. 

O. 2    Lancer un débat européen sur l'énergie nucléaire 

J.    Le nucléaire est une énergie bas carbone et sûre avec néanmoins des problèmes de déchets. 

O. 3    Créer un leader européen dans le domaine de la production d'électricité verte (Airbus de l'électricité verte) 

J.    Pour que l'Europe puisse être à la pointe de l'innovation dans le domaine, exporter des technologies et de l'électricité propre 

O. 4   Permettre un meilleur transfert de l'énergie au sein de l'union européenne (gazoduc et autres) 

J.    Pour réduire la dépendance de l'UE aux importations d'énergie 
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Rootsi I. 1      Kvalificerad majoritet leder till att länder som är i minoritet tvingas stödja majoriteten                                                                                                                 

O. 1    Se över värderingar och normer och säkerhetställa att alla medlemstater känner sig som en del av idén 

J.    Om alla känner sig som en del av em enhet är de villiga att agera 

 

I. 2      (tidigare nummer 9)Bristande kunskap kring vad EU-medlemskap innebär. 

O. 1    Genomföra den här sortens processer (som konferensen om europas framtid, som vi deltar i) oftare på EU-nivå 

J.    Den här sortens demokratiprocesser motverkar medborgares upplevelser att politiker inte tycker att det är viktigt att medborgare känner 
till vad som händer. Det motverkar också negativa nyheter om EU. 

   

I. 3      EUs värderingar har bristande trovärdighet som garant för mänskliga rättighter när EU inte löser problem inom EU. 

O. 1    Vi som medborgare rekommenderar att EU skapar en "katalog av böter och restriktioner av medlemsprivilegier" för att kunna hantera 
kränkningar av värderingar eller andra gemensamma överenskommelser. 

J.    Det  finns demokratiproblem i vissa medlemstater. Dessa behöver lösas innan Eu kan verka för demokrati i länder utanför EU. 
Medlemsländerna måste efterleva de bindande demokratiska principer Eu står för. 

O. 2    Vi som medborgare rekommenderar att EU implementerar sanktioner mot medlemstater som bryter mot mänskliga rättigheter. 
Medlemstaterna ska var eniga om sanktionen. 

J.     
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I. 4      De värderingar Eu står för och Eus agerande vid externa gränser stämmer inte överens. 

O. 1    EU bör säkra gränserna och samtidigt värna reglerad migration 

J.     

O. 2    Samarbete mellan nationella arméer och frontex? 

J.     

O. 3    EU bör främja samarbete mellan olika Eu-länders nationella arméer och personal från europeiska unionen 

J.     

O. 4    Eu bör tillhandahålla gemensam säkerhet vid Eus gränser i enlighet med EUs principer och värderingar . Det vill säga att respektera mänskliga 
rättigheter oavsett vad som sker längs de yttre gränserna.’ 

J.     
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A Strong EU in a peaceful world  

Julgeolek ja 
kaitse 

3. ruum 

Saksa I. 1      Die veränderte politische Weltlage bedingt eine veränderte Sicherheitspolitik. 

O. 1    Wir empfehlen, dass eine europäische Armee als Ergänzung zu bestehenden NATO-Strategien und Strukturen gebildet wird. 

J.    Die EU soll in die Lage versetzt werden, von der NATO unabhängige und spezifische (europäische) sicherheitspolitsche Interessen zu 
verfolgen. 

  

I. 2      Europäische Streitkräfte werden nicht in einem klar klar definierten und konzertierten Verfahren gebildet und aufgestellt.  

O. 1    Wir empfehlen, die jetzige Sicherheitsarchitektur umzustrukturieren und vorhandene finanzielle Mittel in eine effizientere militärische 
Formation zu überführen. 

J.    Die für militärische Vorhaben zur Verfügung stehenden Ressourcen sollen effizient und effektiv eingesetzt werden - auch um zugleich mehr 
finanzielle Mittel für zivile Aufgaben zur Verfügung stellen zu können. 

    

I. 3      Europäischen Streitkräfte existieren in einem partnerschaftlichen Verhältnis zu bestehenden NATO-Strukturen und arbeiten mit ihnen 
zusammen. 

O. 1    Wir empfehlen, den Aufbau zukünftiger Europäischer Streitkräfte in Abstimmung mit der NATO zu entwickeln. 

J.    Auch in Zukunft ist eine enge Zusammenarbeit mit der NATO bzw. nicht-europäischen NATO-Staaten von großer Bedeutung. Dafür sprechen 
sowohl praktische Gründe als auch eine gemeinsame Wertebasis. 

 

I. 4      Die Schaffung Europäischer Streitkräfte dient der Verteidigung der EU-Mitgliedsstaaten. 

O. 1    Wir empfehlen, dass die Europäischen Streitkräfte ausschließlich zu Verteidigungsmaßnahmen herangezogen werden können und 
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aggressives militärisches Verhalten ausgeschlossen wird. 

J.    Die Europäische Union soll in die Lage versetzt werden, auf externe Bedrohungen unterschiedlicher Art effektiv reagieren zu können. 
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11. ruum 

Portugali I. 1      Há demasiadas decisões tomadas por unanimidade e isto impede o progresso e a eficácia da União Europeia. 

O. 1    Recomendamos que a União Europeia deixe de usar a unanimidade para tantas decisões, e que apenas a mantenha para alguns temas: 
poucos, essenciais e não urgentes. 

J.    A busca de um mínimo denominador comum pode prejudicar a eficácia das decisões tomadas e atrasá-las ou bloqueá-las. 

O. 2    Para implementar a primeira orientação a EU deve fortalecer as suas estruturas democráticas, como por exemplo o papel do Parlamento 
Europeu, nestes processos. 

J.    A unanimidade leva a situações em que qualquer estado-membro pode bloquear o processo de decisão para obter benefícios individuais ou 
para beneficiar relações bilaterais com países terceiros. 

 

I. 2      Alguns estados-membros não cumprem os acordos da UE, impedindo assim o seu desenvolvimento e erodindo os seus princípios. 

O. 1    Recomendamos que a UE fortaleça a sua capacidade de sancionar estados-membros ou estados terceiros, e que se assegure de que estas 
sanções são cumpridas. 

J.    A UE tem princípios e valores bem definidos e acordos que formam a sua base e que, se não forem respeitados, diluirão a sua natureza. 
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Prantsuse I. 1      Les prises de décision à l'unanimité au sein de l'UE sont des processus de décision longs et souvent difficiles à obtenir, qui manquent 
d'efficacité et bloquent presque systématiquement l'intégration de nouveaux Etats au sein de l'UE 

O. 1    Nous proposons que le mode de décision au sein de l'UE soit modifié pour que l'ensemble des décisions soit pris par vote à la majorité 
qualifiée. Une fois ce changement effectué, l'UE pourra étudier les candidatures d'intégration de nouvaux pays et les soumettre au vote à majorité 
qualifiée. 

J.    Cette proposition permettra certainement de fluidifier les décisions d'élargissement de l'UE en obtenant davantage de consensus grâce au 
vote à la majorité qualifiée, représentant l'opinion du plus grand nombre d'Etats membres 

O. 2    Nous proposons que les Etats membres définissent clairement ensemble une vision commune de l'avenir de l'Europe en terme 
d'élargissement de l'UE à d'autres pays voisins. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait non seulement de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'UE, mais également 
d'harmoniser les avis des différents Etats membres relatifs aux demandes d'intégration à l'UE. 

 

I. 2      Le fonctionnement de l'UE (droit de veto, règles d'intégration dans l'UE) n'est pas assez transparent et les citoyens ont trop peu de 
connaissances et manquent d'informations sur ces sujets, notamment car les médias n'en parlent pas suffisamment. 

O. 1    Nous proposons d'établir une éducation civique européenne au sein des Etats membres pour que les citoyens aient davantage de 
connaissances sur l'UE et son fonctionnement, et qu'ils s'approprient les valeurs européennes. Cette éducation civique européenne devra être 
proposée par les institutions de l'UE , puis déclinée dans les différents Etats membres. 

J.    Cette proposition est importante car elle permettrait de développer un véritable sentiment européen d'appartenance à l'UE et rendrait plus 
concrète l'organisation 

O. 2    Nous proposons de développer la présence de l'UE sur les réseaux sociaux, notamment pour toucher un public plus jeune, et d'éviter la 
désinformation dans les médias 
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J.    Cette proposition est importante car elle permettrait d'améliorer la visibilité et la transparence de l'UE et son fonctionnement 

 

I. 3      Certains pays membres sont parfois soumis à des menaces hybrides (pressions politiques, économiques, sociales) venant de pays voisins, 
et l'absence de réaction unifiée rend l'ensemble de l'UE plus vulnérable 

O. 1    Nous proposons que l'UE utilise davantage son poids commercial dans les relations diplomatiques avec les pays voisins pour éviter que 
certains pays membres ne subissent des pressions bilatérales de leur part 

J.    Cette proposition est importante car l'UE doit être plus forte, plus solidaire et plus rapide dans ses prises de position et de décision lorsque 
l'un de ses Etats membres est impliqué 
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Ränne inimlikust seisukohast 
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14. ruum 

Hispaania I. 1      Los países de origen de los migrantes no cuentan con el apoyo suficiente para hacer frente a los problemas que provocan la migración 

O. 1    Recomendamos a la Unión Europea apoyar financieramente a los países de origen para potenciar su desarrrollo económico y político, pero 
siempre analizando cada caso de manera individual y teniendo en cuenta la casuística de cada país. Personas expertas deberían identificar aquellos 
países en los que se podrían llevar a cabo estas actuaciones y orientar en las actuaciones que se lleven a cabo sobre el terreno. También se debería 
contar con ONGs que trabajan en terreno para ayudar a canalizar esa ayuda, ya que conocen bien la situación y a los ciudadanos. 

J.    La mayoría de la migración por motivos laborales se produce porque no se confía en la calidad de vida que se va a tener en los países de 
origen, por lo que es necesario apostar por el fomento del empleo para mejorar su calidad de vida y que no exista esa necesidad de migrar. Las teorías 
de la migración son circulares y a todos les gustaría volver cuando se estabilice la situación en sus países, por lo que potenciar esto facilitaría, por un 
lado, que la gente no emigrase y, por otro, que los que ya han emigrado pudieran volver a su país de origen 

O. 2    Recomendamos establecer una relación entre el apoyo a la migración en los países de origen y las políticas de ampliación de la UE con los 
países fronterizos 

J.    Para que pueda haber una colaboración eficaz con países donde hay corredores de migrantes (como Serbia o similar) debería haber unas 
relaciones fuertes con estos países. Se trata de países que los migrantes atraviesan para llegar a la Unión Europea procedentes de otros estados y 
que a veces ejercen hacia los migrantes medidas demasiado restrictivas y que no se aproximan a los valores de derechos humanos que defiende la 
Unión Europea 

O. 3    Recomendamos tratar también como un asunto importante la migración entre los países de la propia UE 

J.    Siguiendo la aportación del otro grupo, coincidimos en que en algunos países se produce una fuga de cerebros hacia otros estados (por 
ejemplo Bulgaria) y se deberían poner medidas para frenar eso cuando sea por necesidad, pero siempre garantizando la libertad de movimiento 
entre los ciudadanos comunitarios. En este sentido, para poder tener una política eficaz de cara al exterior es importante garantizar que se cumplen 
unos estándares comunes en los 27 países de la Unión Europea 

 

I. 2      Actualmente la migración, que tiene un marcado carácter circular, no está regulada ni cuenta con un marco legislativo común en los 27 
Estados miembros en lo referente a educación y trabajo 
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O. 1    Recomendamos a la UE tener un modelo que facilite la formación y capacitación de los migrantes para favorecer su retorno a sus países de 
origen, siempre garantizando que sus vidas no corren peligro en dicho país. Es importante educarles para aumentar los recursos de esos países y 
proteger a los refugiados apoyando las enseñanzas de nuevas competencias 

J.    La UE está en una posición de fortaleza y no debe hacer de menos a los otros países; debe aportarles algo. Si queremos apoyar y estimular 
la economía o la educación de un país de origen deberíamos hacerlo de manera inteligente para que los ciudadanos se puedan emancipar y los países 
puedan ser independientes y decidir si quieren o no colaborar con la Unión Europea 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea trabajar en unos exámenes de nivel comunes para todos los países dentro y fuera de la UE, favoreciendo 
de esta manera tanto a los migrantes como a los propios estados 

J.    Es importante para facilitar el acceso al mercado laboral que haya unas equivalencias en las titulaciones y las certificaciones que dan acceso 
al empleo. Ahora mismo las convalidaciones no son sencillas y deberían simplificarse, porque supone una pérdida de tiempo y hacen falta cursos que 
sirvan de enlace y adaptación entre un país y otro 

O. 3    Recomendamos trabajar en un marco laboral común para garantizar una estabilidad dentro de la Unión Europea 

J.    Hay países de Europa que tienen unas cuotas muy altas de migración, porque la situación responde a una migración económica. Sin embargo, 
en países de Europa del este no viven esta situación, por lo que una solución podría ser unificar la legislación laboral a nivel europeo. Esto incluye, 
entre otras cosas, eliminar la brecha salarial ante igual trabajo 

O. 4    Recomendamos a la Unión Europea apostar por un modelo similar a EURES pero centrado en terceros países 

J.    La mano de obra barata, el tráfico de personas con motivos laborales y la precarización de las condiciones laborales suponen un problema 
importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea, por lo que buscar un mecanismo transparente que agrupe los intereses de las empresas, 
los estados y los ciudadanos sería de utilidad para mejorar esta situación 

I. 3      No existe una estrategia de respuesta ante la migración ocasionada por cuestiones climáticas 

O. 1    Recomendamos trabajar en un protocolo de actuación específico para luchar contra el cambio climático que aborde el tema desde la 
perspectiva de la migración climática 

J.    Los países de la Unión Europea (no de forma excluyente) son, en cierto modo, responsables de esas catástrofes climáticas y deberían 
implementar medidas dirigidas a reducir la contaminación y el cambio climático, contribuyendo de esta manera a evitar situaciones irreversibles que 
provoquen crisis migratorias climáticas. El papel de los jóvenes es extremadamente importante en este punto 

O. 2    Recomendamos a la Unión Europea reflexionar sobre qué es una crisis migratoria y qué no y tener unos criterios previamente definidos que 
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permitan diferenciar unas de otras y actuar en consecuencia 

J.    La palabra crisis se usa en ocasiones a la ligera, lo que provoca que estas situaciones sirvan para crear miedo. También esta falta de criterio 
es utilizada por terceros países para presionar a la Unión Europea utilizando a las personas como escudos en su propio beneficio 

    

I. 4      Existen prejuicios y estereotipos hacia la población migrante de estratos económicos bajos (migrantes pobres) 

O. 1    Recomendamos trabajar en el fomento de la desestigmatización 

J.    Uno de los motivos para que haya países que atraen más migrantes que otros es la imagen que se tiene de la migración en cada uno de los 
países, por lo que para que haya una distribución más homogénea habría que trabajar en la desestigmatización como concepto. Además, hay cierta 
intolerancia con los extranjeros y no todos los países tienen un enfoque centrado en los derechos 
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Poola I. 1      [T3] Brak solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE w kwestiach powiązanych z migracją. 

O. 1    Rekomendujemy, wdrożenie wspólnej polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. 

J.    "Kraje członkowskie Unii Europejskiej prowadzą zbyt zróżnicowaną politykę migracyjną. Niektóre  z nich traktują temat migracji jako 
narzędzie wywoływania strachu, inne kraje dobrze radzą sobie z integracją migrantów i podkreślają pozytywne aspekty migracji. 

 

Brakuje spójnych, wspólych działań w odniesieniu do kwestii uchodźstwa. 

 

Potrzebne są dwa rodzaje działania: 
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1. Polityka proaktywna: kształtowanie wspólnej polityki UE względem migracji. Ukazywanie pozytywnego aspektu ruchów migracyjnych (na przykład 
w odniesieniu do europejskiego rynku pracy). 

 

2. Preaktywne podejście do kwestii migracji: czyli zaopiekowanie się kwestią uchodźstwa. Kraje, które mają takie wyzwanie nie powinny zostawać 
same. Sami uchodźcy potrzebują realnej pomocy i wspólnych, jednomyślnych działań w tym zakresie. Działania przed podejęciem przez ludzi decyzji 
o przemieszczeniu się. 

 

Inicjatywa integracji potrzebna jest już na granicach państw, do których docierają uchodźcy. 

 

Polityka migracyjna jest bardzo skomplikowanym i dużym zagadnieniem, należy dokłądnie rozpatrzeć wszystkie jej poziomy. 

 

Konieczność zniwelowania różnic między krajami członkowskimi, żeby migranci zarobkowi lub uchodźcy nie wybierali tylko niektórych krajów jako 
docelowych miejsc do życia. Wszystkie kraje powinny być podobnie atrakcyjne pod tym względem, tak żeby dochodziło do równomiernego rozłożenia 
nowoprzybyłych. 

 

Opcjonalnie: Głosowanie jako metoda podejmowania decyzji. Czy jednak jest to dobre rozwiązanie? Zmuszanie kraju członkowskiego do narzuconego 
działania może generować konflikt. Jak pogodzić interesy wszystkich państw członkowskich? Potrzebne jest poszukiwanie kompromisu. 

 

Konieczność uwzględnienia tego jakie mamy możliwości przyjęcia nowych osób do lokalnej infrastruktury: szkoły, miejsca zamieszkania, miejsca pracy. 
Kraje powinny otrzymywać odpowiednie wsparcie, żeby móc prowadzić takie działania." 

O. 2    Rekomendujemy wdrożenie w pańśtwach członkowskich UE, działań edukacyjnych i podwyższających świadomość społeczną w zakresie 
tematu migracji. 

J.    "W wielu krajach członkowskich brakuje społecznej świadomości chociażby w kontekście tego jaka jest różnica pomiędzy migrantem a 
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uchodźcą. 

 

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że migracja ma również pozytywne oblicze, na przykład dla gospodarki.  " 

    

I. 2      [T1] Przemyt ludzi jako zorganizowany biznes doprowadzający do sytuacji zagrożenia życia i niejednokrotnie śmierci. 

O. 1    "Rekomendujemy utworzenie w UE wspólnej i skoordynowana polityki informacyjnej, skierowanej do krajów pochodzenia osób, które mogą 
stać się ofiarami przemytników. 

J.    "Potrzebne są szerokie działania informacyjne dla osób dotkniętych kryzysem uchodźstwa - informacje: co ich czeka, gdzie dotrą, jak mogą 
sobie tam poradzić i jakie wsparcie otrzymać w kraju, do którego trafią. 

 

Działania dyplomatyczne. Bardziej proaktywne działania Unii Europejskiej. 

 

Dialog z krajami Afryki i krajami bliskiego wschodu. 

 

Osoby dotknięte kryzysem uchodźczym nie mają świadomości co je czeka w czasie przemytu. Często uchodźcy docierają do innego kraju niż ten, do 
którego chcieli dotrzeć. 

 

Uchodźcy są zmuszeni do nielegalnego przebywania na terenie danego kraju. Zmusza się ich tym samym do łamania prawa. Jednocześnie są zagrożeni 
powrotem do kraju, z którego uciekli podejmując ogromny wysiłek i ryzyko." 

O. 2    Rekomendujemy rewizję Konwencji Dublińskiej. Działania bardziej na poziomie europejskim, a nie na poziomie krajów członkowskich. 

J.    Czy ustalenia, którymi już tyeraz posiadamy są wdrażane w życie? Musimy je zaktualizować względem obecnej sytuacji. 
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O. 3    "Rekomendujemy utworzenie  legalnych, humanitarnych dróg i środków transportu dla uchodźców z obszarów objętych kryzysem w sposób 
zorganizowany. 

Jednocześnie potrzebne jest tworzenie kryteriów pozwalających na weryfikowanie, że ich przyjazd do Uni Europejskiej jest uzasadniony. Lista 
priorytetowych działań. 

J.    Brak takich legalnych korytarzy transportowych prowokuje przemyt. Unia Europejska powinna zarządzać kryzysem, żeby ograniczyć przemyt. 

O. 4    "Rekomedujemy przyspieszenie procedur azylowych. Zapewnienie bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jeśli jest rzeczywista 
potrzeba odesłania osoby. 

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu, do którego osoba odsyłana ma wrócić. Upewnienie się czy chce być odesłana, czy to jest dla niej bezpieczne, 
do jakich warunków wraca? Upewnienie się, czy istnieje jakakolwiek szansa integracji, żeby nie odsyłać osób, którzy nie chcą wracać do kraju 
pochodzenia. 

J.    Procedury azylowe są za długie. Czasami w takich rodzinach oczekujących na azyl rodzą się nowe dzieci, już poza granicami kraju 
pochodzenia. Ludzie są odsyłani powrotnie do miejsc, które nie są bezpieczne dla nich. 

O. 5    Rekomendujemy położenie większego nacisku na aktywne zwalczanie przemytu ludzi. Wzmacnianie bezpieczeństwa i wywiadu 
międzynarodowego w tym zakresie działań. Większe fundusze na takie instytucje jak Europol i inne agencje. Potrzeba dedykowanych instytucji 
zajmujących się zagadnieniem przemycania ludzi przez granice. 

J.    Takie instytucje mogłyby kontrolować i likwidować nowe korytarze przemytu. Działania prewencyjne jako priorytet. Czy działania już 
istniejące są wystarczające?  Przemyt ludzi odbywa się cały czas na dużą skalę, cały czas powstają nowe korytarze przemytu. Obecne działania wydają 
się nieefektywne. 

I. 3      [T2] Obozy dla uchodźców to pozorowane, nieskuteczne działanie względem potrzeb osób dotkniętych koniecznością uciekania ze 
swojego kraju z powodu kryzysu. 

O. 1    Rekomendujemy podjęcie działań na poziomie globalnym, a nie tylko UE. Współpraca z krajami całego świata. Sieć sprawnie działających 
ośrodków, w których ludzie mają dobre warunki, w których przebywają przez krótki okres czasu i w których dostają konkretną pomoc, żeby się szybko 
zintegrować i móc rozpocząć nowe życie. 

J.    "Szybsze procedury integracyjne byłyby korzystne, aby osoby mogły dostać oficjalny status. 
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Obozy dla uchodźców są okropnymi miejscami. 

 

Dopóki osoby uciekające z krajów zagrożonych kryzysem nie mają oficjalnego statusu nie mogę się one prawidłowo zintegrować czy chociażby nauczyć 
języka danego kraju. 

 

Dopiero kiedy damy szansę na prawdziwą integrację, możemy powiedzieć czy osoba się integruje czy nie i wtedy dopiero zdecydować o jej 
ewentualnym odesłaniu do kraju pochodzenia."    
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Lõimimine 4. ruum 

Saksa I. 1      "Problem 1: Die räumliche Segregation von Migranten erschwert die beidseitige Anpassung. Dieses Problem betrifft vor allem 
Flüchtlinge." 

O. 1    "Lösung a) Eine enge individuelle Begleitung der Migranten bei der Integration muss in allen Ländern sichergestellt werden. " 

J.    "Begründung: Diese Begleitung stellt sicher, dass die Migranten in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zur aufnehmenden Gesellschaft 
zu leisten, v.a. indem sie eine Arbeit bekommen. " 

O. 2    "Lösung b) Die Migranten müssen schnell ein Sprachkursangebot erhalten. " 

J.    "Begründung: Sprachkenntnisse sind die Voraussetzung für die Teilhabe an der Gesellschaft und für den Aufbau von persönlichen 
Beziehungen." 

O. 3    "Lösung c) Es darf keine ""Ghettos"" mehr geben; die Migranten sollten verteilt leben. Insbesondere Schulen sollten besser gemischt sein. 
Die Erfahrungen mit der misslungenen Integration der Roma sollten ausgewertet werden; daraus sollte man lernen." 

J.    "Begründung: 

Das Zusammenleben in gemeinsamen Stadtvierteln erleichert die beidseitige Integration." 

O. 4    "Lösung d) Flüchtlinge sollten unterstützt werden, sich dort niederzulassen, wo sie eine passende Arbeitsmöglichkeit haben. Dafür soll eine 
entsprechende Platform geschaffen werden, mit der die Fachkraftprofile der Flüchtlinge und der regionale Fachkraftbedarf erfasst und gematcht 
werden." 

J.    "Begründung: Die Migranten leben verteilter über die ganze EU; es entstehen keine Ghettos. Auch die aufnehmenden Gemeinden 
profitieren. Menschenhandel wird so eingeschränkt." 

 

I. 2      "Problem 2: Es gibt zu wenig Möglichkeiten zur regulären Migration. 

O. 1    "Lösung a) Die Verfahren für Asylanträge sollten beschleunigt werden. Allerdings muss die Qualität der Prüfverfahren  gewährleistet bleiben. 
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Daher sollten die Behörden mehr Personal zur Verfügung gestellt bekommen.  Die EU sollte von den effizienten Screeningverfahren der USA lernen. 
" 

J.    "Begründung: Die Asylanträger verlassen schneller die Lager. Asylanträger, die aufgenommen werden, und können schneller integriert 
werden. " 

O. 2    "Lösung b) Es sollten in der EU folgende einheitliche Voraussetzungen für die legale Migration gelten: Sprachkenntnisse der Zielsprache oder 
Englisch auf dem Niveau B 1 oder B 2 bei Einreise oder Pflicht für Sprachkurse nach Einreise + berufliche Qualifikationen, die nachweislich in der EU 
gebraucht werden (die Qualifikationen müssen überprüft werden) + eine persönliche Stellungnahme zum Ziel und zur angestrebter Dauer der 
Migration" 

J.    "Begründung: Erreichbare formalisierte Voraussetzungen führen dazu, dass illegale Migration abnimmt. Die Einheitlichkeit der 
Voraussetzungen verhindert Wettbewerb zwischen den EU Mitgliedsstaaten" 

 

I. 3      "Problem3 : Die verbreitete Wahrnehmung in der Bevölkerung, dass das Beibehalten der eigenen Kultur als Widerstand gegen die 
Aufnahmekultur verstanden wird." 

O. 1    "Lösung a) Es sollten Möglichkeiten zur persönlichen Begegnung geschaffen werden." 

J.    "Begründung: Zu einer Änderung der Haltung kommt es nur infolge konkreter Erfahrungen. 

 

O. 2    "Lösung b) Erfolgsgeschichten von gut integrierten Migranten müssen verbreitet werden, idealerweise nicht durch Kampagnen, sondern 
durch persönliche Berichte auf Veranstaltungen. " 

J.    "Begründung: Es braucht Veranstaltungsformate, die die Menschen berühren. Das ist eine Voraussetzung für eine Haltungsänderung. 

O. 3    "Lösung c) 

Es sollte darüber nachgedacht werden, wie man explizit auch Menschen mit negativen Einstellungen gegenüber Migranten erreichen kann." 

J.    "Begründung: 

Veranstaltungen zum interkulturellen Austausch erreichen meist nur Menschen, die ohnehin Interesse an Begegnungen mit Menschen mit 
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Migrationshintergrund haben. Die Herausforderung besteht eher darin, die Menschen zu erreichen, die skeptisch sind.   

 

I. 4      "Problem 4: Irreguläre Migranten werden stigmatisiert." 

O. 1    "Lösung a) Die Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten müssen drastisch verbessert werden. " 

J.    "Begründung: 

Vorurteile beruhen vor allem auf den miserablen Lebens- und Unterbringungsbedingungen der Migranten. 

O. 2    "Lösung b) Migranten sollten die Möglichkeit haben, sich über schlechte Lebens- und Unterbringungsbedingungen zu beschweren. " 

J.    "Begründung: 

Die Staaten sollten gezwungen werden, bessere Konditionen bei der Aufnahme zu schaffen. 

 

I. 5      "Problem 5: Die legale Einwanderung in die EU ist zu schwierig aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen in den einzelnen Ländern." 

O. 1     

J.     

 

I. 6      "Problem 6: Einige Länder brauchen Migranten, aber sie sind weniger attraktiv. " 

O. 1     

J.     

 

I. 7      "Problem 7: Für Migranten ist der Zugang zum Arbeitsmarkt in der EU zu schwierig." 
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O. 1      

J.     

 

Vastutus ja solidaarsus kogu ELis 

Pagulaste 
ümberjao
tamine 

5. ruum 

Saksa I. 1      Die hohe Anzahl von Flüchtlingen verursacht Belastungen und finanzielle Kosten für Ankunftsländer wie Griechenland. Länder wie 
Griechenland haben hohe Arbeitslosenzahlen und bieten den Geflüchteten wenig/keine Arbeitsmöglichkeiten. Dies kann zu steigender 
Kriminalität in den Ankunftsländern führen. 

O. 1    "Die Länder, in denen die Flüchtlinge ankommen (Ankunftsländer), sollen mehr Unterstützung erhalten, um Asylanträge schnell und effizient 
bearbeiten zu können. Ankunftsländer sollten außerdem Unterstützung erhalten, geeignete Infrastruktur zur Unterbringung der Asyl-Suchenden 
bereitzustellen. 

Eine EU-Institution sollte diese Aufgabe und Koordination übernehmen, z.B. ein EU-Ministerium für Migration." 

J.    "Die Ankunftsländer tragen eine große Last. Die Ankunftsländer zu unterstützen ist gerecht, fair und entspricht dem Solidaritätsprinzip der 
EU. 

Die Prüfung und Gewährung der Asyl-Anträge sollte in allen EU-Mitglieds-Ländern nach gleichen Standards funktionieren (Prinzip der Parität). 
Ungleiche Regeln würden zu einer weiteren Spaltung der EU führen." 

O. 2    Asyl-Anträge sollten direkt auf EU-Ebene gestellt werden können, nicht auf Ebene der Mitgliedsländer. 

J.    So würde die ungleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf die Ankunftsländer vermieden. 

 

I. 2      Flüchtlinge wollen oft in bestimmte Länder im Norden/Westen Europas weiterziehen (z.B. Deutschland, Österreich, Niederlande, 
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Schweden). Aber diese Länder können nicht alle Migranten empfangen. Diese Länder haben schon viele Migranten aufgenommen. 

O. 1    Es sollte ein Verteilungsschlüssel zur Verteilung anerkannter und nicht anerkannter Flüchtlinge für alle EU-Mitgliedsstaaten erstellt werden 
- unter Berücksichtigung der individuellen Bedingungen und (finanziellen)Kapazitäten der EU-Mitgliedsstaaten. 

J.    Es bedarf einer gerechten Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Die Verteilung würde die Ankunftsländer wie Griechenland entlasten. 

 

I. 3      Es existieren bereits viele gute und klare Regeln sowie Solidaritätsmechanismen bezüglich der Migrationspolitik in der EU. Aber die 
Umsetzung dieser Regeln durch die EU-Mitgliedsländer ist unzureichend. Es fehlt ihnen der politische Willen diese Regeln umzusetzen. EU-
Mitgliedsländer picken sich Maßnahmen heraus, die ihnen am besten gefallen oder ihren politischen Interessen entsprechen. 

O. 1    Es sollten Quotas eingeführt und umgesetzt werden, die die Anzahl der Flüchtlinge pro EU-Mitgliedsland definieren - basierend auf den 
(finanziellen) Kapazitäten der Mitgliedsländer. 

J.    Dies ist wichtig, damit es Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei der Migrationspolitik gibt, sowie eine Gleichbehandlung aller 
Mitgliedsländer. Dabei sollen die Individualität und Kapazitäten der Länder berücksichtigt werden. 

O. 2    Es bedarf (finanzieller) Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, die sich nicht an die vereinbarten Regeln und Solidaritätsmechanismen zur 
Migrationspolitik halten. 

J.    Alle Mitgliedsländer sollten ihren Beitrag leisten. 

 

I. 4      Unter den EU-Mitgliedsländern herrscht unterschiedliches/ungenügendes Verständnis darüber, warum es wichtig ist Geflüchtete 
aufzunehmen. 

O. 1     

J.     

 

I. 5      Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, verbleiben zum Teil illegal in der EU bzw. reisen illegal in andere EU-Länder weiter. 
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O. 1     

J.      

 

  

10. ruum 

 Saksa I. 1      Der EU fehlt Koordination und ein von den Mitgliedsstaaten akzeptiertes System zur fairen Verteilung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen (= irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten. 

O. 1    Wir empfehlen das sich die europäischen Agenturen besser koordinieren um eine faire Verteilung von Asylbewerbern und Flüchtlingen (= 
irreguläre Migration) innerhalb der Mitgliedsstaten zu erreichen. 

J.    Eine Verteilung, die von den Bürgern der EU als fair erachtet wird, beugt chaotischen Verhältnissen und gesellschaftlichen Spannungen in 
den Ländern der EU vor. Bessere Koordinierung erhöht die Effiezienz der Arbeit der Europäischen Agenturen. 

O. 2    Wir empfehlen dass die EU auf Krisenherde pro-aktiv und vorrauschauend agiert, und nicht nur auf Flüchtlingsströme reagiert. 

J.    Flüchtlingsströme kanalisieren hilft Strapazen und Leid der Flüchtlinge zu verringern. 

O. 3    Wir empfehlen dass die EU mehr Anstrengungen unternimmt um die Bürger der EU über  Migration zu informieren und aufzuklären, und in 
der Aufklärungsarbeit klar nach den verschiedenen Kategorien der Migration (reguläre und irreguläre, legale und illegale, Flüchtlinge, Asylbewerber, 
Migranten) unterscheidet. 

J.    Wenn EU Bürger das Thema Migration besser verstehen und die Fakten kennen, beugt das der Gefahr vor das Thema der Zuwanderung 
politisch zu instrumentalisieren und zu manipulieren. 

O. 4    Wir empfehlen das die EU ihre Anstrengungen verstärkt die Steuerung der Flüchtlingsströme zu verbessern. Zum Beispiel sollte die EU 
versuchen Flüchtlinge bereits während der Flucht über Aufnahmemöglichkeiten und Chancen in der EU zu beraten.  
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J.    Damit lässt sich vermeiden dass sich die Situation der gestrandeteten Flüchtlinge an den Ländergrenzen dramatisch zuspitzt weil Flüchtlinge 
in eine Sackgasse gelaufen sind. 

I. 2      Es gibt bisher keinen fairen finanziellen Lastenausgleich für besonders betroffene Mitgliedsstaaten der EU für die Aufnahme von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen (=irreguläre Migration). 

O. 1    Wir empfehlen das mehr Geld und operative Unterstützung für besonders von irregulärer Migration betroffenen Ländern zur Verfügung 
gestellt wird. Die Höhe der Beiträge der einzelnen Mitgliedsstaaten sollte sich an objektiven Kriterien bemessen (z.B. BIP, Einwohnerzahl, etc) und 
Möglichkeiten sollten geprüft werden, als EU gemeinsam Geld an den Finanzmärkten (Kapitalmärkte) aufzunehmen, um den Lastenausgleich zu 
finanzieren (und damit z.B. auch Integrationsprojekte, Betreuuung der Flüchtlinge, etc fördern) 

J.    Einige Mitgliedstaaten tragen aufgrund ihrer geografischen Lage eine größere Belastung durch den Zustrom von Migranten. 

O. 2    "Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.     

O. 3    Die Meinung der EU-Bürger sollte stärker berücksichtigt werden und es müssen mehr Anstrengungen unternommen werden, um bei einem 
so wichtigen Thema wie der Migration Einigkeit und Akzeptanz unter den EU-Bürgern zu schaffen. 

J.    Das ist wichtig um Spannungen und Konflikte in der Bevölkerung vorzubeugen 

I. 3      Die EU Politik sollte in Bezug auf die Einwanderungspolitik für die reguläre (legale) Migration von Arbeitern, Familienmitgliedern, 
Studenten und Wissenschaftlern verbessert werden (Harmonisierung Blue Card?) 

O. 1    Wir empfehlen dass die Migrationspolitik der Mitgliedsstaaten für reguläre Einwanderung liberaler und durchlässiger wird. 

J.     

 

I. 4      Reform of the Dublin System 

O. 1 
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J.  

 

Ühine 
varjupaig
akäsitlus 

5. ruum 

Saksa I. 1      Flüchtlinge werden für politische Zwecke instrumentalisiert (siehe gegenwärtige Situation an der Grenze zwischen Belarus/Polen) 

O. 1    "Wir empfehlen konkrete und harte Strafen/Sanktionen gegen EU-Mitgliedsländer, wenn Mitgliedsländer im Rahmen von Asylverfahren 
gegen Menschenrechte oder gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Zum Beispiel könnten EU-Gelder nicht an Mitgliedsländer ausgezahlt werden. 
Gleiche Regeln sollten für Nicht-EU-Länder gelten." 

J.    Politische Interessen sollten nicht auf Kosten der Flüchtlinge ausgetragen werden. Dies verstößt gegen die Menschenrechte. 

 

I. 2      Die derzeitige Asylpolitik ist von unklaren Zuständigkeiten zwischen den EU-Mitgliedsstaaten geprägt. Die Asylpolitik ist uneinheitlich 
reguliert. Dies führt zu uneinheitlicher Handhabung der Asylverfahren. Dadurch entsteht Unklarheit darüber, wer Anrecht auf Asyl hat und wer 
nicht. Verantwortung und Regeln werden nicht von allen EU-Mitgliedsstaaten auf gleiche Weise geteilt. 

O. 1    Wir empfehlen die Schaffung einheitlicher Regeln und Kriterien für Asyl-Verfahren in der EU. 

J.    Es soll gleiche Bedingungen und Regeln für Flüchtlinge in allen EU-Ländern geben. Die EU ist eine Wertegemeinschaft und sollte 
entsprechend handeln. 

O. 2    Wir empfehlen die Einrichtung einer EU-Institution zur Klärung von Asylfragen und die diese konsequent und rechtssicher umsetzt. Diese 
soll zentral "sichere" und "unsichere" Herkunftsländer definieren. 

J.    Es braucht: Einheitliche Regelungen und Kriterien, eine Instanz sollte übergreifend entscheiden können. 

 

I. 3      Der illegalen Immigration in die EU wird bisher nicht genügend vorgebeugt. Illegale Einwanderung kann ein Sicherheitsproblem für die 
EU-Mitgliedsstaaten sein. 
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O. 1    Flüchtlinge, die sehr wahrscheinlich ein Recht auf Asyl in der EU haben, sollten vereinfachten Zugang zu Asylverfahren erhalten, z.B. vor Ort 
in ihren Heimatländern. 

J.    Auf diese Weise können wir vermeiden/vorbeugen: illegale Migration, illegaler Menschenhandel (Flüchtlings-Schlepperei) und den Tod von 
Flüchtlingen auf illegalen Flüchtlingsrouten 

 

O. 2    Wir empfehlen, eine übergeordnete, auf EU-Ebene angesiedelte Institution einzurichten bzw. die Stärkung des European Asylum Support 
Office. Diese Institution soll Asyl-Anträge einheitlich in der ganzen EU überprüfen können. 

J.    Eine einheitliche Überprüfung und gemeinsame Datenbasis könnte - beispielsweise - Kriminalität vorbeugen. 

 

I. 4      Rückführung der abgelehnten Asyl-Suchenden in ihre Heimatländer. 

O. 1     

J.     

  

 9. ruum 

Ühine 

varjupaig

akäsitlus 

Inglise I. 1       The lack of organised or planned Integration creates issues and unnecessary difficulties for asylum seekers 

O. 1    We believe that asylum seekers should be comprehensively integrated in a more uniform and organised way 

J.     To ensure a positive contribution to European society by all asylum seekers 

O. 2    We believe that the Dublin agreement is no longer practical or of use regarding integration. Planned and admission integration must be part 
of any new pact or agreement. It is no longer fit for purpose and antiquated and based on asylum seekers being left to manage their own affairs. The 
Dublin agreement should not be amended it should be completely replaced. 
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J.    This would ensure the provision of safer and more secure migration and lessen the opportunities for trafficking and reduce criminal 
involvement and would also reduce unnecessary deaths/tragedies. 

    

I. 2      Integration is happening by accident? Current legal framework is outdated and unfit for purpose 

O. 1    We recommend a new pact/legal framework that reflects the times we now live in is established. The issues on integration should be 
addressed upstream as in should be dealt with early. 

J.    It would obviously ensure new laws that meet the needs of those seeking asylum are agreed.   

 

I. 3      The education of both citizens and asylum applicants is required to implement effective migration and integration 

O. 1    We recommend that an EU wide programme should exist as soon asylum seekers arrive that informs asylum seekers of where employment 
and housing opportunities actually exist 

J.    To prevent asylum seekers from being drawn to countries where there is a lack of opporunities. A programme such as this would likely lead 
to a more efficient means of distributing skills and academic achievements of Asylum Seekers across all member states. 

O. 2    The chosen EU authority should provide accurate information to the member states to educate citizens as to the culture and ethos of the 
country of origin of those migrants seeking asylum. The media should be used to do this. 

J.    Both Citizens of the EU and asylum seekers integrating, should be educated about their respective cultures to assist integration. 

 

I. 4      The existing agreements (Dublin) is not working and a new workable agreement or pact is required. It is now dated and applies to a 
different time with different socio-economic realities. 

O. 1    We recommend that a sound legal framework should exist to allow fair and equitable distribution of asylum seekers and applications. There 
should be a more robust system with the Eu providing instructions to the member states. 

J.    This would lead to a planned integration of asylum seekers across the Eu that respects human rights. The Eu should be a world leader in this 
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respect. 

 

I. 5      Asylum camps are inhumane 

O. 1    We believe that programmes should be implemented to assist asylum seekers including being subsidised to help them assimilate or 
integrate. With a focus on basic housing and education. 

J.    Inhumane treatment and depriving the asylum seekers inevitably leads to crime 

 

I. 6      There should be an assessment/qualification process for asylum seekers entering the EU. It is very important  and should be implemented 
to prevent security issues and to protect the health of the member states and the EU and its population. 

O. 1    We recommend that each EU member states apply the assessment/qualification process equally using all shared resources. 

J.    To allow migrants without criminal convictions or with criminal convictions be assessed fairly and thoroughly 

 

I. 7      We believe that there are many organisations and NGO's etc working independently, who are operating in the field of asylum 
immigration. There is a lack of cohesion and joined up thinking around immigration and asylum currently. 

O. 1    We recommend the creation of a centralised organisation to manage all asylum immigration matters. An umbrella organisation that is 
sufficiently resourced should be set up.There should be a central organisation monitoring, co-ordinating and governing all.  

J.    1. This would ensure an agreed standard for all those operating in the field.   2. This would also expedite (speed up) the processes that 
immigrants have to go through. 3. A centralised group would manage funding, expenditure and budgeting in a more professional manner. 4.    

 

I. 8      The needs of unaccompanied minors must be addressed as soon as they arrive in the EU 

O. 1    Dedicated center or centers should be established to accommodate the needs of vulnerable unaccompanied minors and or orphans 
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immediately upon arrival in the EU 

J.    The camps or asylum centers are totally inappropraite locations to care for unaccompanied minors as children have entirely different needs 

O. 2    We recommend that specific educational and health programmes should be provided to minors as soon as is practicable 

J.    To ensure these children are not left at the mercy of the camps and others. They must be made to feel like they belong 

O. 3    We recommend that Fostering services are established to assist in the care of unaccompanied minors. This should happen in an expeditious 
fashion. Supports should be made available to willing foster families. 

J.    1.  The longer children remain in camps the more disenfranchised and troubled they are likely to become.  2. They are helpless and are not 
self-sufficient. Hygeine must be a concern in this environment.   3.This would also prevent human trafficking and sex slavery among the young etc 
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4. lisa: Konverentsi täiskogu tagasiside 

Konverentsi täiskogu 

 

Teise vooru sissejuhataval täiskogul anti sõna iga paneeli 20 esindajale, kes jagasid teiste 

paneeliliikmetega oma muljeid konverentsi esimese täiskogu kohta, millel nad Euroopa kodanike 

paneelide esindajatena osalesid 22.–23.10.2021. Sõnavõttudele järgnes küsimuste ja vastuste voor.  

 

Täiskogusse kuulub 449 esindajat järgmiselt: Euroopa Parlamendi liikmed (108) ja ELi Nõukogu 

esindajad (54 ehk kaks iga liikmesriigi kohta), volinikud (3), riiklike parlamentide esindajad (108), 

Euroopa kodanike paneelid (80), riiklike ürituste või paneelide esindajad (27), Euroopa Noortefoorumi 

president, esindajad Euroopa Regioonide Komiteest (18) ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteest 

(18), sotsiaalpartnerid (12) ja kodanikuühiskonna (8) ning valitud kohalikud (6) ja piirkondlikud 

esindajad (6). 

 

Euroopa kodanike paneelide 80 esindajat, 27 riiklike paneelide ja ürituste esindajat ning Euroopa 

noortefoorumi president moodustavad täiskogu nn kodanike komponendi. 

 

Konverentsi täiskogul arutatakse riiklike ja Euroopa kodanike paneelide soovitusi ning mitmekeelsetelt 

digitaalselt platvormidelt kogutud arvamusi ja soovitusi. Digiplatvormi teemade põhjal on 

moodustatud üheksa temaatilist töörühma, kes annavad oma panuse konverentsi täiskogu arutelude 

ja ettepanekute ettevalmistamiseks. Konverentsi täiskogu esitab konsensuse alusel (vähemalt 

Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni ja riiklike parlamentide esindajate vahel) oma ettepanekud 

juhatusele. Kui riiklikel üritustel ja/või Euroopa või liikmesriikide kodanike paneelaruteludel jäädakse 

vastandlikele seisukohtadele, tuleb seda juhatuse aruandes kajastada. 

 

Oktoobri täiskogu oli konverentsi teine täiskogu, ent esimene, millel osalesid kodanikud Euroopa 

kodanike paneelidest. See oli esimene kord, mil riiklike ürituste/paneelarutelude ja Euroopa 

paneelarutelude kodanikud ning Euroopa Noortefoorumi president kogunesid kodanike 

komponendina. 

 

Reedel, 22. oktoobril korraldati kaks kodanike komponendi koosolekut, millel tutvustati täiskogu 

korda, moodustati töörühmad ja täiskogu ning määrati esinejad. Vahepeal osalesid kodanikud oma 

esimestel töörühma koosolekutel koos teiste täiskogu liikmetega. Laupäeval, 23. oktoobril algas 

Strasbourgi istungisaalis täiskogu kaheksa kodaniku ettekandega, milles käsitleti nelja Euroopa 

kodanike paneelarutelu esimese vooru tulemusi. Euroopa kodanike paneelide hommikusel arutelul 

said sõna 13 esindajat ja pärastlõunasel mitmekeelse digitaalse platvormi arutelul seitse esindajat. 

 

Täiskogu istungisaalis toimunud sõnavõttudes väljendasid paljud Euroopa kodanike paneelide 

esindajad oma tänutunnet, sest enamiku jaoks oli see esimene kord sellise suurusjärguga poliitilisel 

üritusel osaleda. Samuti rõhutasid peaaegu kõik paneeliliikmed kodanike konverentsil osalemise 

tähtsust. Paljud kodanikud (nii riiklike ürituste/paneelide kui ka Euroopa paneelide esindajad) 

avaldasid siiski kahetsust vähese dialoogi üle paneelide ja teiste komponentide esindajate vahel 

eelkõige spontaansetes sõnavõttudes ja arvamuste vahetustes. Nad tegid sellega seoses mitmeid 

ettepanekuid detsembri täiskogu tarbeks. 
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