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Esimene töösuund: Iseseisvus ja stabiilsus  
 
Alamsuund 1.1. ELi autonoomia  
 
 

1. Soovitame Euroopas toodetud strateegilisi tooteid (nagu 
põllumajandustooted, pooljuhid, meditsiinitooted, uuenduslikud digitaal- ja 
keskkonnatehnoloogiad) paremini edendada ja rahaliselt toetada, et hoida 
need Euroopa tarbijatele kättesaadavad ja taskukohased ning vähendada 
sõltuvust väljastpoolt Euroopat pärit toodetest võimalikult suures ulatuses. 
See toetus võib hõlmata struktuuri- ja regionaalpoliitikat, toetust tööstuste ja 
tarneahelate hoidmiseks ELis, maksusoodustusi, toetusi, aktiivset VKE-
poliitikat ning haridusprogramme, et hoida Euroopas seotud kvalifikatsioone 
ja töökohti. Aktiivne tööstuspoliitika peaks aga olema selektiivne ja 
keskenduma uuenduslikele või põhivajaduste ja -teenuste tagamiseks 
olulistele toodetele. 
 
Soovitame seda, sest Euroopa on sattunud liiga suurel määral sõltuvusse 
kolmandatest riikidest põhivaldkondades, mis võivad põhjustada diplomaatilisi 
konflikte ja puudujääke põhisaadustes või strateegiliselt olulistes toodetes või 
teenustes. Arvestades, et tootmiskulud on ELis sageli kõrgemad kui mujal 
maailmas, võimaldab nende toodete aktiivsem edendamine ja toetamine 
motiveerima eurooplasi ostma konkurentsivõimelisi Euroopa tooteid. Samuti 
tugevdab see Euroopa konkurentsivõimet ning säilitab tulevikku suunatud 
tööstusharud ja töökohad Euroopas. Tootmise tugevam piirkondadeks 
jaotamine vähendab ka transpordikulusid ja keskkonnakahju. 
 
 

2. Soovitame ELil vähendada sõltuvust nafta ja gaasi impordist. Seda tuleks teha, 
toetades aktiivselt ühistranspordi- ja energiatõhususprojekte, üleeuroopalist 
kiirraudtee- ja kaubaveovõrku, puhta ja taastuvenergia (eriti päikese- ja 
tuuleenergia) ning alternatiivtehnoloogiate (nt vesinik või jäätmetest energia 
tootmine) pakkumise laiendamist. EL peaks edendama ka kultuurilist 
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üleminekut isiklikelt sõiduautodelt ühistranspordile, elektriautode jagamisele 
ja jalgrattasõidule. 
 
Soovitame seda, sest see loob olukorra, millest võidavad kõik – nii Euroopa 
autonoomia välissõltuvustest kui ka ambitsioonikad kliima- ja CO2 heitkoguste 
vähendamise eesmärgid. Samuti võimaldab see Euroopal saada tugev positsioon 
tulevikku suunatud tehnoloogiate vallas, tugevdada oma majandust ja luua 
töökohti. 
 
 

3. Soovitame ELi tasandil vastu võtta seaduse tagamaks, et kõik ELi tootmis- ja 
tarneprotsessid ning imporditavad kaubad vastaksid kvalitatiivsetele, 
eetilistele, jätkusuutlikele ja kõigile kehtivatele inimõiguste Euroopa 
standarditele; pakkudes sellele seadusele vastavatele toodetele 
sertifitseerimist. 
 
Soovitame seda, kuna see aitab nii tarbijatel kui ka kauplejatel hõlpsasti juurde 
pääseda teabele ostetavate/kaubeldavate toodete kohta. See saavutatakse 
sertifitseerimissüsteemi kontrollimise kaudu; sertifitseerimine aitab ka 
vähendada lõhet turul saadaolevate odavate ja kallite toodete vahel. Odavad 
tooted ei vasta nõutud standardile ja seetõttu ei saa neid pidada kvaliteetseks. 
Sertifitseerimine aitaks kaitsta keskkonda, säästa ressursse ja edendada 
vastutustundlikku tarbimist. 
 
 

4. Soovitame rakendada üleeuroopalist programmi, et toetada kohalikke 
väiketootjaid strateegilistest sektoritest kõigis liikmesriikides. Nendele 
tootjatele pakutaks erialast koolitust, neid toetataks rahaliselt subsiidiumide 
kaudu ja julgustaks tootma (kui tooraine on ELis saadaval) impordi arvelt 
rohkem nõuetele vastavaid kaupu. 
 
Soovitame seda, sest toetades ELi tootjaid strateegilistes sektorites, võib EL 
saavutada nendes sektorites majandusliku autonoomia. See võib ainult 
tugevdada kogu tootmisprotsessi, edendades seeläbi innovatsiooni. See tooks 
kaasa tooraine säästvama tootmise ELis, vähendades transpordikulusid ja 
aidates kaitsta keskkonda. 
 
 

5. Soovitame parandada inimõiguste rakendamist Euroopa tasandil järgmiselt: 
teadlikkuse tõstmine riikides, mis ei järgi vajalikul määral Euroopa inimõiguste 
konventsiooni (EIÕK) või inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni; 
range kontroll, mida koordineerib EL ja ELi õigusemõistmise tulemustabel, 
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selle üle, mil määral järgitakse inimõigusi liikmesriikides, ning nõuete järgimise 
tugev tagamine eri liiki sanktsioonide kaudu. 
 
Soovitame seda, sest liikmesriigid on inimõigustega seoses juba Euroopa 
inimõiguste konventsiooni ratifitseerimisel kokku leppinud ning nüüd on vaja 
suurendada nende aktsepteerimist igas üksikus riigis, et tagada inimõiguste 
aktiivne tundmine ja rakendamine nendes liikmesriikides. 
 
 

6. Soovitame algatada ülevaatamise ja intensiivse teabekampaania 
üleeuroopalisel tasandil, et Euroopa kodanikud tunneksid paremini Euroopa 
tööturuasutuste süsteemi EURES, ELi sisserändeportaali ja ELi vahendit 
kolmandate riikide kodanike kutsekirjelduse koostamiseks ning et ELi 
ettevõtted kasutaksid neid sagedamini oma vabade töökohtade 
reklaamimiseks ja avalikustamiseks. 
 
Soovitame vältida uue veebiplatvormi loomist, mis reklaamiks Euroopa noortele 
töövõimalusi. Sarnaseid algatusi on Euroopa tasandil juba rohkem kui piisavalt. 
Usume, et olemasoleva tööjõu ja tööhõivevõimaluste edendamiseks on 
ülioluline tõhustada juba Euroopa tasandil olemasolevat. 
 

Alamsuund 1.2. Riigipiirid  
 
 

7. Soovitame luua ELi sisserände süsteemi, mis lähtuks Euroopa tööturgude 
tegelikest vajadustest. Tuleks kehtestada ühtne süsteem nii ELi väliste kui ELi 
siseste kutse- ja akadeemiliste diplomite tunnustamiseks. Kvalifitseeritud 
sisserändajate jaoks peaksid olemas olema nii kutseoskuste omandamise kui 
kultuurilist ja keelelist lõimumist toetavad võimalused. Asjakohase 
kvalifikatsiooniga varjupaigataotlejatele tuleks võimaldada juurdepääs 
tööturule. Tuleks luua integreeritud agentuur, mille aluseks võiks olla Euroopa 
tööturuasutuste koostöövõrgustik. 
 
Soovitame seda, sest Euroopa vajab kvalifitseeritud tööjõudu teatud 
valdkondades, mida ei saa sisemiselt täielikult katta. Hetkel ei ole ELis piisavalt 
toimivaid võimalusi seaduslikuks tööloa taotlemiseks. Üleeuroopaline kutse- ja 
akadeemiliste diplomite tunnustamise süsteem hõlbustab nende vajaduste 
katmist ja võimaldab lihtsustada tööjõurännet ELi sees ja väljastpoolt. Tööhõive 
lünki saaks tõhusamalt täita ja kontrollimatuid rändevooge paremini hallata. 
Tööjõurände süsteemi avamine varjupaigataotlejatele võib aidata kiirendada 
nende integreerimist Euroopa majandus- ja ühiskonnaellu. 
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8. Soovitame Euroopa Liidul täiendada oma õigusakte ning Frontexile rohkem 
võimu ja sõltumatust andma. See võimaldab neil sekkuda kõigis 
liikmesriikides, et tagada ELi kõigi välispiiride kaitse. Siiski peaks EL korraldama 
Frontexi organisatsiooni protsessi auditeerimist, kuna Frontexi toimimisel on 
vaja täielikku läbipaistvust, et vältida igasugust kuritarvitamist. 
 
Soovitame seda, sest peame vastuvõetamatuks, et Frontexile võidakse keelata 
juurdepääs piiridele, eriti olukordades, kus rikutakse inimõigusi. Tahame tagada, 
et Frontex rakendaks Euroopa õigusakte. Frontexi üle tuleb teha järelevalvet ja 
teda kontrollida, et vältida organisatsioonisisest ebasobivat käitumist.  
 
 

9. Soovitame Euroopa Liidul korraldada eelkõige majanduslikel põhjustel 
sisserändajate puhul kodanike (tõestatud oskuste, tausta jne) sõelumise 
lähteriigis; selle eesmärk on määrata kindlaks, kes on kõlblikud Euroopa Liitu 
tööle tulema, olenevalt vastuvõtva riigi majanduslikest vajadustest / vabadest 
töökohtadest. Taolised sõelumistingimused peavad olema avalikud ja kõigile 
kättesaadavad. Seda saab teha (veebis tegutseva) Euroopa 
immigratsiooniameti loomisega.  
 
Soovitame seda, sest nii ei pea inimesed ebaseaduslikult piiri ületama. See 
lubaks juhtida ELi sisenevate inimeste voogu, mis vähendaks survet piiridel. 
Samal ajal hõlbustab see vabade töökohtade täitmist vastuvõtvates riikides. 
 
 

10. Soovitame, et Euroopa Liit tagaks samasuguse vastuvõtukorra ja rajatised 
kõigil piiridel ning inimõiguste järgimise ja kõikide sisserändajate (nt rasedate 
ja laste) julgeoleku ja tervise.  
 
Soovitame seda, sest hindame kõrgelt sisserändajate õiglast ja võrdset 
kohtlemist kõigil piiridel. Soovime vältida rändajate liiga kauaks piiridele jäämist 
ja liikmesriikide ülekoormamist rändajate sissevooluga. Kõik liikmesriigid peavad 
olema nende vastuvõtmiseks hästi varustatud.  
 

Teine töösuund: EL rahvusvahelise koostööpartnerina  
 
Alamsuund 2.1. Kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 
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11. Soovitame ELil kehtestada piirangud toodete impordile riikidest, mis lubavad 
lapstööjõudu. Seda tuleks teha ettevõtete musta nimekirja kaudu, mida 
ajakohastatakse perioodiliselt vastavalt kehtivatele tingimustele. Lisaks 
soovitame tagada tööturult lahkuvatele lastele järkjärgulise juurdepääsu 
kooliharidusele ning edendada tarbijate teadlikkust lapstööjõust ELi ametlike 
kanalite vahendusel edastatava teabe, nt kampaaniate ja lugude jutustamise 
kaudu. 
 
Soovitame seda, sest tunnistame seost koolihariduse puudumise ja lapstööjõu 
kasutamise vahel. Tahame selle soovitusega tõsta tarbijate teadlikkust, 
vähendada nõudlust laste tööga valmistatud toodete järele, et see tava lõpuks 
kaoks.  
 
 

12. Soovitame ELil luua partnerlussuhted arengumaadega, toetades nende 
taristut ja jagades pädevusi vastutasuks vastastikku soodsate 
kaubanduslepingute sõlmimisel, et aidata neid üleminekul rohelistele 
energiaallikatele. 
 
Soovitame seda, et hõlbustada arengumaades üleminekut taastuvatele 
energiaallikatele kaubanduspartnerluste ja diplomaatiliste lepingute kaudu. See 
looks head pikaajalised suhted ELi ja arengumaade vahel ning aitaks võidelda 
kliimamuutuste vastu. 
 
 

13. Soovitame ELil kehtestada kohustusliku ökohinde, mida näidatakse kõigi 
toodete esiküljel, mida tavatarbija saab osta. Ökohinne arvutatakse tootmise 
ja transpordi käigus tekkivate heitkoguste ning kahjulike ainete sisalduse järgi 
ohtlike toodete nimekirja alusel. Ökohinnet peaks haldama ja jälgima ELi 
asutus. 
 
Soovitame seda, et muuta ELi tarbijad teadlikumaks ostetavate toodete 
keskkonnajalajäljest. Ökohinne oleks üleeuroopaline skaleerimismeetod, mis 
näitaks lihtsalt, kui keskkonnasõbralik toode on. Ökohinne peaks sisaldama 
toote tagaküljel olevat QR-koodi, mis annab lisateavet selle keskkonnajalajälje 
kohta.  
 
Alamsuund 2.2. Rahvusvahelised kliimameetmed 
 
 

14. Soovitame Euroopa Liidul võtta vastu strateegia, et olla oma energiatootmises 
autonoomsem. Euroopa asutus, mis ühendab olemasolevaid Euroopa 
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energeetikaasutusi, peaks kooskõlastama taastuvenergia arendamist sõltuvalt 
liikmesriikide vajadustest, suutlikkusest ja ressurssidest, austades samas 
nende suveräänsust. Asutused edendaksid omavahelist teadmiste jagamist 
selle strateegia rakendamiseks. 
 
Soovitame seda, sest praegune sõltuvus muudab meid haavatavaks poliitiliste 
pingete olukordades riikidega, kust me impordime. Seda on näha praeguse 
elektrikriisi puhul. Selline koordineerimine peaks aga austama iga riigi 
suveräänsust. 
 
 

15. Soovitame rangemaid keskkonnastandardeid jäätmete ekspordiks ELis ja 
väljaspool ning rangemaid kontrolle ja sanktsioone, et peatada ebaseaduslik 
eksport. EL peaks liikmesriike rohkem motiveerima oma jäätmeid ringlusse 
võtma ja neid energiatootmiseks kasutama. 
 
Soovitame seda keskkonnakahjude peatamiseks, kui mõned riigid vabanevad 
oma jäätmetest teiste arvelt, eriti kui seda tehakse väljaspool 
keskkonnastandardeid. 
 
 

16. Soovitame ELil jõulisemalt edendada käimasolevat keskkonnaalast 
üleminekut, seades eesmärgiks saastavate pakendite kaotamise. See hõlmaks 
vähem pakendamist või keskkonnasõbralikuma pakendi edendamist. Et 
väiksemad ettevõtted saaksid kohaneda, tuleks pakkuda neile abi ja teha 
kohandusi. 
 
Soovitame seda, sest peame vähendama loodusvarade, eriti väljastpoolt ELi 
pärit tooraine kasutamist. Samuti peame vähendama kahju, mida eurooplased 
meie planeedile ja selle kliimale teevad. Suurem toetus väikestele ettevõtetele 
on ülioluline, et tagada nende kohanemine ilma oma hindu tõstmata. 
 
 

17. Soovitame Euroopa Liidu riikidel ühiselt tuumaenergia küsimusega tõsisemalt 
tegeleda. Tuleks tõhustada koostööd tuumaenergia kasutamise ja selle rolli 
hindamisel üleminekul rohelisele energiale, mille Euroopa peab saavutama. 
 
Soovitame seda, sest tuumaküsimust ei saa lahendada üks riik. Praegu on pooles 
liikmesriikides üle saja reaktori ja ehitatakse veel uusi. Kuna me jagame ühist 
elektrivõrku, toob nende toodetud vähese CO2 heitega elektrienergia kasu 
kõigile eurooplastele ja suurendab meie mandri energiaautonoomiat. Lisaks 
mõjutaksid avastatud tuumajäätmed või õnnetus mitut riiki. Olenemata sellest, 
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milline on otsus, kas tuumaenergiat kasutada või mitte, peaksid eurooplased 
seda koos arutama ja looma rohkem ühtlustavaid strateegiaid, austades samal 
ajal riikide suveräänsust. 
 
 
Alamsuund 2.3. Euroopa väärtuste edendamine 
 
 

18. EL peaks olema kodanikele lähemal. Soovitame ELil luua ja tugevdada 
sidemeid kodanike ja kohalike institutsioonidega, nagu kohalikud 
omavalitsused, koolid ja vallad. Seda tuleks teha, et parandada läbipaistvust, 
jõuda kodanikeni ja nendega paremini suhelda seoses konkreetsete ELi 
algatuste ja ELi üldise teabega.  
 
Soovitame seda, sest praegune ELi teave ei ole ühiskonna kõigile rühmadele 
piisavalt kättesaadav ega jõua tavakodanikeni. Sageli on see igav, raskesti 
mõistetav ega ole kasutajasõbralik. See peab muutuma, et tagada kodanike 
selge arusaam ELi rollist ja tegevusest. Huvi äratamiseks peab ELi teave olema 
lihtsamini leitav, motiveeriv, põnev ja tavakeeles. Meie soovitused on: ELi 
poliitikute koolikülastused, raadio, taskuhäälingud, otsepostitus, ajakirjandus, 
bussikampaaniad, sotsiaalmeedia, kohalikud kodanikukogud ja spetsiaalse 
töörühma loomine ELi teabevahetuse parandamiseks. Need meetmed 
võimaldavad kodanikel saada ELi teavet, mida ei filtreerita läbi riikliku meedia. 
 
 

19. Soovitame kodanike suuremat osalemist ELi poliitikas Soovitame kodanike 
otsese kaasamise üritusi, mis on sarnased Euroopa tuleviku konverentsile. 
Neid tuleks korraldada riiklikul, kohalikul ja Euroopa tasandil. EL peaks 
pakkuma nende ürituste jaoks ühtse strateegia ja kesksed suunad. 
 
Soovitame seda, sest sellised osalusdemokraatia üritused annavad ELi kohta 
õiget teavet ja parandavad ELi poliitika kvaliteeti. Üritused tuleks korraldada 
selleks, et edendada ELi põhiväärtusi – demokraatiat ja kodanike osalust. Need 
üritused annaksid poliitikutele võimaluse näidata kodanikele, et nende arvates 
on oluline, et kodanikud oleksid päevakajaliste sündmustega kursis ja oleksid 
kaasatud nende kujundamisse. Tsentraliseeritud juhised annavad riiklikele ja 
kohalikele konverentsidele sidusa ja ühtse kuju.  
 
 

Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas 
 
Alamsuund 3.1. Julgeolek ja kaitse 
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20. Soovitame loodavate nn Euroopa Liidu ühendatud relvajõudude kasutamist 
eeskätt enesekaitse eesmärkidel. Igasugune agressiivne sõjaline tegevus on 
välistatud. Euroopas tähendaks see suutlikkust pakkuda abi kriiside ajal, 
näiteks looduskatastroofide korral. Väljaspool Euroopa piire annaks see 
võimaluse neid kasutada territooriumidel erandjuhtudel ja eranditult ÜRO 
Julgeolekunõukogu vastava seadusliku volituse alusel ja seega kooskõlas 
rahvusvahelise õigusega. 
 
Selle soovituse rakendamisel saaks Euroopa Liitu rahvusvahelisel areenil pidada 
usaldusväärseks, vastutustundlikuks, tugevaks ja rahumeelseks partneriks. Selle 
tõhusam suutlikkus reageerida kriitilistele olukordadele nii sisemiselt kui ka 
väliselt peaks seega kaitsma selle põhiväärtusi. 
 
 
Alamsuund 3.2. Otsuste tegemine ja ELi välispoliitika 
 
 

21. Soovitame muuta kõik ühehäälselt otsustatud küsimused kvalifitseeritud 
häälteenamusega otsustatavateks küsimusteks. Ainsad erandid peaksid olema 
uute liikmete vastuvõtmine ELi ja muudatused ELi aluspõhimõtetes, nagu on 
sätestatud Lissaboni lepingu artiklis 2 ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. 
 
See tugevdab ELi positsiooni maailmas, luues kolmandate riikide suhtes ühtse 
välise kuvandi, ning kiirendab ELi reageerimist üldiselt ja eelkõige 
kriisiolukordades. 
 
 

22. Soovitame Euroopa Liidul tugevdada oma suutlikkust karistada liikmesriike, 
valitsusi, üksusi, rühmitusi või organisatsioone ning üksikisikuid, kes ei järgi 
liidu aluspõhimõtteid, lepinguid ja seadusi. On hädavajalik tagada, et juba 
olemasolevad sanktsioonid rakendatakse ja jõustatakse kiiresti. Kolmandate 
riikide suhtes kohaldatavad sanktsioonid peaksid olema proportsionaalsed 
tegevusega, mis need põhjustas, ning olema tõhusad ja õigeaegselt 
kohaldatavad. 
 
Selleks, et EL oleks usutav ja usaldusväärne, peab ta kohaldama sanktsioone 
nende suhtes, kes tema põhimõtteid rikuvad. Neid sanktsioone tuleks kiiresti ja 
aktiivselt jõustada ning kontrollida. 
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Alamsuund 3.3. Naaberriigid ja laienemine 
 
 

23. Soovitame Euroopa Liidul eraldada konkreetne eelarve ELi toimimist ja selle 
väärtusi käsitlevate haridusprogrammide väljatöötamiseks. Seejärel tehakse 
ettepanek liikmesriikidele, kes soovivad, et nad saaksid integreerida need oma 
koolide (algkoolid, keskkoolid ja ülikoolid) õppekavadesse. Lisaks võiks 
Erasmuse programmi kaudu pakkuda õppuritele, kes soovivad õppida mõnes 
teises Euroopa riigis, ELi ja selle toimimise kohta spetsiaalset kursust. Selle 
kursuse valinud üliõpilased oleksid nimetatud Erasmuse programmide 
jaotamisel eelisjärjekorras. 
 
Soovitame seda ELi kuuluvuse tunde tugevdamiseks. See võimaldab kodanikel 
ELiga paremini samastuda ja selle väärtusi edasi kanda. Lisaks parandab see 
läbipaistvust ELi toimimise, selle liikmeks olemise eeliste ja Euroopa-vastaste 
liikumiste vastu võitlemise suhtes. See peaks mõjuma heidutusena liikmesriikide 
EList lahkumise suhtes. 
 
 

24. Soovitame, et EL kasutaks suhetes teiste riikidega paremini ära oma poliitilist 
ja kaubanduslikku kaalu, et vältida teatud liikmesriikidele kahepoolset 
majanduslikku, poliitilist ja sotsiaalset survet. 
 
Soovitame seda kolmel põhjusel. Esiteks tugevdab see ühtsustunnet ELis. 
Teiseks annab ühepoolne vastus selge, tugeva ja kiirema vastuse, et vältida 
teiste riikide katseid hirmutada ja rakendada repressiivset poliitikat ELi 
liikmesriikide vastu. Kolmandaks tugevdab see liidu julgeolekut ja tagab, et ükski 
liikmesriik ei tunneks end kõrvalejäetuna või ignoreerituna. Kahepoolsed 
vastused lõhestavad ELi ja see on nõrkus, mida kolmandad riigid meie vastu ära 
kasutavad. 
 
 

25. Soovitame ELil parandada oma meediastrateegiat. Ühelt poolt peaks EL 
suurendama oma nähtavust sotsiaalmeedias ja aktiivselt reklaamima selle 
sisu. Teisest küljest peaks EL jätkama selliste füüsiliste konverentside 
korraldamist nagu Euroopa tuleviku konverents igal aastal. Lisaks soovitame 
ELil innovatsiooni veelgi soodustada, edendades uurdepääsetavat Euroopa 
sotsiaalmeediaplatvormi. 
 
Soovitame seda, sest see ei jõuaks mitte ainult nooremate inimesteni, vaid 
tekitaks ka rohkem huvi ja kaasatust Euroopa kodanike seas kaasava ja tõhusa 
kommunikatsioonivahendi kaudu. Sellised sündmused nagu Euroopa tuleviku 
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konverents peaksid võimaldama kodanikel otsustusprotsessis rohkem osaleda 
ja tagama, et nende häält kuulda võetakse. 
 
 

26. Soovitame liikmesriikidel kokku leppida tugevas visioonis ja ühises strateegias, 
et ühtlustada ja tugevdada ELi identiteeti ja ühtsust enne teiste riikidega 
ühinemise lubamist. 
 
Soovitame seda, sest usume, et enne teiste riikide integreerimise kaalumist on 
oluline tugevdada nii ELi kui liikmesriikidevahelisi suhteid. Mida rohkem riike ELi 
integreerub, seda keerulisemaks muutub otsustusprotsess ELis; seetõttu on 
oluline vaadata läbi need otsustusprotsessid, mille üle hääletatakse ühehäälse 
otsusega. 
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Neljas töösuund: Ränne inimlikust seisukohast  
 
Alamsuund 4.1. Rände põhjuste kõrvaldamine 
 
 

27. Soovitame Euroopa Liidul aktiivselt osaleda väljaspool Euroopa Liitu asuvate 
riikide majandusarengus, kust on suur migrantide väljavool. EL peaks 
asjaomaste organite (näiteks kohalikud valitsusvälised organisatsioonid, 
kohalikud poliitikud, välitöötajad, eksperdid jne) abiga otsima võimalusi 
tõhusaks ja aktiivseks rahumeelseks sekkumiseks olulise rändeväljavooluga 
riikides, mis on varem kokku leppinud kohalike omavalitsustega tehtava 
koostöö täpsed tingimused. Nendel sekkumistel peaksid olema 
käegakatsutavad tulemused ja mõõdetav mõju. Samal ajal tuleks need 
käegakatsutavad tulemused ja mõjud selgelt välja tuua, et ELi kodanikud 
mõistaksid liidu arenguabi poliitikat. Selles mõttes peaksid ELi arenguabi 
meetmed muutuma nähtavamaks. 
 
Soovitame seda, sest kuigi EL töötab rahvusvahelise arengu nimel, peab ta seda 
jätkama ja investeerima läbipaistvusse ja nähtavusse oma poliitikas ja 
meetmetes. 
 
 

28. Soovitame luua ühise Euroopa tööraamistiku, mis ühtlustaks töötingimused 
kogu liidus (nt miinimumpalk, tööaeg jne). EL peaks püüdma kehtestada 
põhilisi ühised tööstandardid, et vältida nende kodanike rännet, kes lahkuvad 
oma päritoluriikidest ja otsivad paremaid töötingimusi. Nende standardite 
osana peaks EL tugevdama ametiühingute rolli riikidevahelisel tasandil. Seda 
tehes peaks EL sisemist majandusrännet (ELi kodanike rännet) kriitiliseks 
probleemiks.  
 
Soovitame seda, sest oleme tuvastanud, et paljud inimesed ELis rändavad 
majanduslikel põhjustel, kuna Euroopa liikmesriikide töötingimused on 
erinevad. See toob kaasa ajude äravoolu riikidest, mida tuleks vältida, et 
liikmesriigid saaksid säilitada talente ja tööjõudu. Kuigi me toetame kodanike 
vaba liikumist, usume, et ELi kodanike ränne ELi liikmesriikide vahel, kui see 
toimub tahtmatult, on tingitud majanduslikest põhjustest. Seetõttu on oluline 
luua ühine tööraamistik.  
 
 
Alamsuund 4.2. Inimlikud kaalutlused  
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29. Soovitame ELis rakendada solidaarsuse põhimõttel põhinevat ühist ja 

kollektiivset rändepoliitikat. Tahame keskenduda pagulasi puudutavale 
probleemile. Ühtne kord kõigis liidu liikmesriikides peaks põhinema parimal 
praktikal ja tavadel, mis näivad olevat edukad kõigis liidu riikides. See 
tegevuskord peaks olema ennetav ja seda peaksid aktiivselt ellu viima nii 
riiklikud ametiasutused kui ka ELi haldusasutused.  
 
Pagulastega seotud probleem puudutab kõiki ELi riike. Praegu on liikmesriikide 
tavad liiga mitmekesised, millel on negatiivsed tagajärjed nii pagulastele kui ka 
liidu kodanikele. Seetõttu on vaja sidusat ja järjepidevat lähenemisviisi. 
 
 

30. Soovitame ELil suurendada oma jõupingutusi liikmesriikide kodanike 
teavitamisel ja harimisel rändega seotud teemadel. See eesmärk tuleks 
saavutada, õpetades lastele võimalikult varakult algkooli algusest selliseid 
teemasid nagu ränne ja integratsioon. Kui me ühendame selle varajase 
hariduse valitsusväliste organisatsioonide ja noorteorganisatsioonide 
tegevusega ning laiaulatuslike meediakampaaniatega, saaksime oma 
eesmärgi täies ulatuses saavutada. Lisaks tuleks kasutada mitmeid eri 
suhtluskanaleid alates teabelehtedest kuni televisiooni ja sotsiaalmeediani. 
 
Oluline on näidata inimestele, et rändel on ka palju positiivseid aspekte, näiteks 
täiendav tööjõud. Soovime rõhutada teadlikkuse tõstmise tähtsust mõlema 
protsessi suhtes, et inimesed mõistaksid rände põhjuseid ja tagajärgi, et kaotada 
häbimärgistamine, mis tuleneb asjaolust, et neid tajutakse rändajatena.  
 
 
Alamsuund 4.3. Integratsioon  
 

31. Soovitame asendada direktiivi 2013/33/EL varjupaigataotlejate vastuvõtmise 
miinimumnõuete kohta liikmesriikide kohustusliku ELi määrusega, mida 
kohaldatakse ühetaoliselt kõigis liikmesriikides. Prioriteediks peaks olema 
vastuvõtu- ja majutusvõimaluste parandamine. Soovitame luua määruse 
rakendamiseks konkreetse ELi järelevalveorgani.  
 
Kuna kehtivat direktiivi ei rakendata kõikides liikmesriikides ühtselt. Tuleb 
vältida selliseid tingimusi nagu Moria põgenikelaagrid. Seetõttu tuleks 
soovitatud määrust rakendada ja kehtestada kohustuslikud sanktsioonid. Mis 
puutub järelevalveorganisse, siis see peaks olema tugev ja usaldusväärne. 
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32. Soovitame ELil tagada, et iga varjupaigataotleja ja pagulane osaleks 

elamisloamenetluse ajal keele- ja integratsioonikursustel. Kursused peaksid 
olema kohustuslikud, tasuta ja sisaldama isiklikku abi esmaseks 
integratsiooniks. Nad peaksid alustama kahe nädala jooksul pärast elamisloa 
taotluse esitamist. Lisaks tuleks luua stiimulid ja sanktsioonide mehhanismid.  
 
Keele õppimine ning saabumisriigi kultuuri, ajaloo ja eetika mõistmine on oluline 
samm integratsiooni suunas. Esialgse integratsiooniprotsessi pikaajaline 
ootamine avaldab negatiivset mõju sisserändajate sotsiaalsele lõimimisele. 
Sanktsioonimehhanismid võivad aidata tuvastada sisserändajate valmisolekut 
integreeruda. 
 
 
Viies töösuund: Vastutus ja solidaarsus kogu ELis 
 
Alamsuund 5.1. Pagulaste ümberjaotamine  
 
 

33. Soovitame asendada Dublini süsteem õiguslikult siduva lepinguga, et tagada 
varjupaigataotlejate õiglane, tasakaalustatud ja proportsionaalne jaotus ELis 
solidaarsuse ja õigluse alusel. Praegu peavad pagulased esitama oma 
varjupaigataotlused ELi liikmesriigis, kuhu nad kõigepealt saabuvad. See 
süsteemivahetus peaks olema võimalikult kiire. Euroopa Komisjoni ettepanek 
ELi uue rände- ja varjupaigapakti kohta 2020. aastast on hea algus ja see tuleks 
viia õiguslikku vormi, kuna see sisaldab kvoote pagulaste jaotamiseks ELi 
liikmesriikide vahel. 
 
Soovitame seda, sest praegune Dublini süsteem ei austa solidaarsuse ja õigluse 
põhimõtteid. See paneb suure koormuse ELi piiriäärsetele riikidele, kus enamik 
varjupaigataotlejaid esmakordselt ELi territooriumile siseneb. Kõik liikmesriigid 
peavad võtma vastutuse ELi suunduvate põgenikevoogude juhtimise eest. EL on 
ühisväärtuste ühendus ja peaks vastavalt tegutsema.  
 
 

34. Soovitame ELil toetada ELi liikmesriike, et menetleda varjupaigataotlusi 
kiiremas tempos ja ühiste standardite kohaselt. Lisaks tuleks pagulastele 
pakkuda humanitaarabi. Selleks et vähendada saabumisriikide koormust, 
soovitame pagulaste ümberpaigutamist ELis pärast esmast saabumist kiiresti 
ja tõhusalt, et nende varjupaigataotlust saaks töödelda mujal ELis. Selleks on 
vaja nii ELi rahalist toetust kui ka organisatsioonilist toetust Euroopa Liidu 
Varjupaigaameti kaudu. Inimesed, kelle varjupaigataotlus jäeti rahuldamata, 
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tuleb tõhusal viisil tagasi saata nende päritoluriiki, kui nende päritoluriiki 
peetakse turvaliseks. 
 
Soovitame seda, sest varjupaigamenetlused võtavad praegu liiga palju aega ja 
võivad liikmesriigiti erineda. Kiirendades varjupaigamenetlusi, veedavad 
pagulased ajutistes majutusasutustes vähem aega oodates oma lõplikku 
varjupaigaotsust. Vastuvõetud varjupaigataotlejaid saab kiiremini lõimida 
nende lõppsihtriiki. 
 
 

35. Soovitame ELi tugevat rahalist, logistilist ja tegevustoetust esmase vastuvõtu 
korraldamiseks, mis tooks kaasa ebaseaduslike rändajate võimaliku 
integreerimise või repatrieerimise. Sellise toetuse saajad on ELi piiririigid, kes 
kannavad rändevoogude koormust 
 
Soovitame tugevat toetust, sest mõned liikmesriigid kannavad oma geograafilise 
asukoha tõttu rändajate sissevoolu tõttu suurimat koormust. 
 
 

36. Soovitame Euroopa Liidu Varjupaigaameti mandaati tugevdada, et 
koordineerida ja juhtida varjupaigataotlejate jaotamist ELi liikmesriikides, et 
saavutada õiglane jaotus. Õiglane jaotus eeldab nii varjupaigataotlejate 
vajaduste kui ka ELi liikmesriikide logistilise ja majandusliku suutlikkuse ning 
nende tööturu vajaduste arvestamist. 
 
Soovitame seda, sest varjupaigataotlejate jaotamise tsentraliseeritud 
koordineerimine ja juhtimine, mida nii liikmesriigid kui ka nende kodanikud 
peavad õiglaseks, hoiab ära kaootilised olukorrad ja sotsiaalsed pinged, aidates 
seeläbi kaasa suuremale solidaarsusele ELi liikmesriikide vahel. 
 
 
Alamsuund 5.2. Ühtne varjupaigakäsitlus 
 
 

37. Soovitame kas luua üldise ELi institutsiooni või tugevdada Euroopa Liidu 
Varjupaigaametit, et kogu Euroopa Liitu hõlmavad varjupaigataotlused 
töödelda ja otsustada ühtsete standardite alusel. Samuti peaks ta vastutama 
pagulaste õiglase jaotamise eest. See institutsioon peaks ka määratlema, 
millised päritoluriigid on turvalised ja millised mitte, ning vastutama 
tagasilükkava otsuse saanud varjupaigataotlejate tagasisaatmise eest.  
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Soovitame seda, sest praegust varjupaigapoliitikat iseloomustavad ELi 
liikmesriikide ebaselged kohustused ja erinevad standardid. See toob kaasa 
järjepidevuse puudumise varjupaigataotluste menetlemisel kogu ELis. Pealegi 
on Euroopa Liidu Varjupaigaametil praegu vaid nn pehmed volitused. Ta saab 
liikmesriike varjupaigaküsimustes vaid nõustada.  
 
 

38. Soovitame kõigis ELi liikmesriikides luua viivitamata spetsiaalsed 
varjupaigakeskused saatjata alaealistele. Seda tuleks teha selleks, et alaealisi 
võimalikult kiiresti vastavalt nende erivajadustele majutada ja nende eest 
hoolitseda.  
 
Soovitame seda, sest: 
1) Paljud alaealised on tõenäoliselt saanud trauma (tulevad 
konfliktipiirkondadest). 
2) Erinevatel lastel on erinevad vajadused (vastavalt vanusele, tervisele jne). 
3) Selle soovituse rakendamisel tagaks see, et haavatavad ja traumeeritud 
alaealised saaksid võimalikult varakult kogu vajaliku abi. 
4) Kuna alaealised on tulevased Euroopa kodanikud, peaksid nad asjakohase 
kohtlemise korral panustama positiivselt Euroopa tulevikku. 
 
 

39. Soovitame luua ühtse läbipaistva süsteemi varjupaigataotluste kiireks 
menetlemiseks. See protsess peaks kehtestama miinimumstandardi ja seda 
tuleks kohaldada kõigis liikmesriikides võrdselt. 
 
Soovitame seda, sest: 
1) Selle soovituse rakendamisel oleks varjupaigataotluste käsitlemine kiirem ja 
läbipaistvam. 
2) Kui varjupaigamenetlusi ei kiirendata, toob see kaasa seaduste eiramise ja 
kuritegevuse. 
3) Meie soovituses viidatud miinimumstandardid peaksid hõlmama 
varjupaigataotlejate inimõiguste austamist, tervist ja haridusvajadusi. 
4) Selle soovituse rakendamine tooks kaasa juurdepääsu tööhõivele ja iseseisva 
toimetuleku, võimaldades positiivselt panustada ELi ühiskonda. Tööalase 
staatuse reguleerimine hoiab ära varjupaigataotlejate väärkohtlemise 
töökeskkonnas. See tooks kõigi mõjutatud isikute edukamale integreerimisele 
ainult kasu. 
5) Pikaajalisel viibimisel varjupaigakeskustes on negatiivsed tagajärjed elanike 
vaimsele tervisele ja heaolule. 
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40. Soovitame tungivalt kõik Euroopas varjupaika ja sisserännet reguleerivad 
lepingud ja õigusaktid põhjalikult läbi vaadata. Lisaks soovitame võtta 
kasutusele „kogu Euroopa” lähenemisviisi. 
 
Soovitame seda, sest: 
1) Kõik praegused lepingud on mittetoimivad, ebapraktilised ja ei vasta enam 
eesmärgile alates 2015. aastast kuni praeguseni. 
2) EL peaks olema esimene nn agentuur, mis haldab kõiki teisi asutusi ja 
valitsusväliseid organisatsioone, mis tegelevad otseselt varjupaigaküsimustega.  
3) Mõjutatud liikmesriigid on jäetud suurel määral üksi selle probleemiga 
tegelemisel. Mõne liikmesriigi nn à la carte suhtumine peegeldab halvasti ELi 
ühtsust. 
4) Uued konkreetsed õigusaktid võimaldaksid paremat tulevikku kõigile 
varjupaigataotlejatele ja viiksid ühtsema Euroopani. 
5) Lüngad kehtivates õigusaktides põhjustavad konflikte ja ebakõla kogu 
Euroopas ning suurendavad Euroopa kodanike sallimatust sisserändajate 
suhtes. 
6) Tugevamad ja asjakohasemad õigusaktid vähendaksid kuritegevust ja 
praeguse varjupaigasüsteemi kuritarvitamist. 
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Lisa: MUUD SOOVITUSED, MIDA PANEELARUTELUL KAALUTI, KUID EI VÕETUD 
VASTU 
 
 
Esimene töösund: Iseseisvus ja stabiilsus  
 
Alamsuund 1.1. ELi autonoomia 
 
 
Soovitame, kui arenguriigid seda taotlevad, majandusarengu 
sekkumisprogramme, mis põhinevad partnerlustel, mis on kohandatud iga riigi 
vajadustele ja/või kaubanduslepingutele, pärast nende majandusliku 
potentsiaali esialgset uurimist ja seejärel majandusliku toetuse andmist ja 
kutseõppe tagamist. 

Soovitame seda, sest see toob kaasa tööstuse iseseisvuse arengu, luues 
töökohti, mis parandavad üldist rände olukorda/staatust; see võib aidata kaasa 
ka paremate kaubanduslepingute sõlmimisele arengumaades. 
 
 

Teine töösuund: EL rahvusvahelise koostööpartnerina  
 
Alamsuund 2.1. Kaubandus ja suhted eetilisest seisukohast 
 
 
Soovitame ELil lisada eeskirjad, mis kohustavad ettevõtteid kontrollima oma 
tarneahelat, esitades perioodiliselt täieliku (auditeerimis)aruande, ning 
kehtestama tingimused, mis stimuleerivad ja piiravad importi vastavalt 
eetilistele kriteeriumidele. Olenevalt suurusest peaks ettevõte esitama sise- 
ja/või välisaudiitori aruande  
 
Soovitame seda, et laiendada eetilist perspektiivi ELiga kauplemisel, jälgides 
ettevõtte tegevust tarneahelas riikide vahel, julgustades ettevõtteid käituma 
eetiliste kriteeriumide kohaselt, näiteks ohtlike toodete kasutamisel, 
tööõigustes ja -tingimustes, laste töö võimalikul kasutamisel ja 
keskkonnakaitsel. Seda soovitust ei kohaldata tarbija poolt otse ostetud 
veebitoodete suhtes. 
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Kolmas töösuund: Tugev EL rahumeelses maailmas 
 
Alamsuund 3.1. Julgeolek ja kaitse 
 
 
Soovitame kujundada praegune Euroopa julgeolekuarhitektuur ümber 
tõhusamaks, tulemuslikumaks ja võimekamaks riikideüleseks struktuuriks. 
Selle lõpptulemuseks on ’Euroopa Liidu ühiste relvajõudude’ loomine. See 
areng hõlmab riiklike relvajõudude järkjärgulist integreerimist ja hilisemat 
ümberkujundamist. See sõjaliste võimete ja suutlikkuse ühendamine kogu 
Euroopa Liidus peaks soodustama ka püsivat Euroopa integratsiooni. Euroopa 
Liidu ühiste relvajõudude loomine nõuaks ka uut koostöölepingut NATO-ga kui 
ka Euroopa-väliste NATO liikmesriikidega. 
 
Selle soovituse järgimisel eeldame, et Euroopa Liidu sõjalised struktuurid on 
kulutõhusamad ja suudavad vajaduse korral reageerida ja tegutseda. Sellise 
integreeritud lähenemisviisi tulemusena peaks Euroopa Liit olema kriitilistes 
olukordades paremini võimeline tegutsema otsustavalt ja kooskõlastatult. 
 
 
Neljas töösuund: Ränne inimlikust seisukohast  
 
Alamsuund 4.1. Rände põhjuste kõrvaldamine 
 
 
Soovitame ELil koostada tegevusprotokolli eelseisva kliimakriisist tuleneva 
pagulaskriisi kohta. Selle protokolli osana peab EL laiendama pagulaste ja 
varjupaigataotlejate määratlust nii, et see oleks kõikehõlmav ja hõlmaks 
kliimamuutustest mõjutatud inimesi. Kuna paljudel rändajatel ei ole võimalust 
naasta oma päritoluriiki selle elamiskõlbmatuse tõttu, peaks protokolli teine 
osa tagama, et institutsioonid leiavad kliimamuutustega mõjutatud 
piirkondadele uusi kasutusviise, et toetada nendelt aladelt lahkunud 
rändajaid. Näiteks saaks üleujutatud alasid kasutada tuuleparkide rajamiseks. 
 
 
 
Me soovitame seda, sest me kõik oleme vastutavad kliimakriisi eest. Seega 
vastutame nende ees, keda see kõige rohkem mõjutab. Kuigi meil ei ole 
prognoose ega konkreetseid andmeid tulevaste kliimapõgenike kohta, on 
kliimamuutus midagi, mis kindlasti mõjutab miljonite inimeste elu. 
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Alamsuund 4.2. Inimlikud kaalutlused 
 
 
Soovitame tõhustada ja rahastada organiseeritult kriisipiirkondadest pärit 
põgenikele mõeldud seaduslikke, humanitaarabi võimaldavaid teid ja 
transpordivahendeid. Sel eesmärgil tuleks luua Euroopa teede ohutuse 
erisüsteem (SER) ja seda peaks reguleerima sel eesmärgil loodav konkreetne 
organ. Sellel seadusandliku menetluse teel moodustatud agentuuril oleks 
tema töökorras sätestatud eripädevus. 
 
Inimkaubandus ja salakaubavedu on tõsised probleemid, millega tuleb tegeleda. 
Meie soovitus viiks kindlasti nende murede vähendamiseni.  
 
 
Alamsuund 4.3. Integratsioon 
 
 
Soovitame kehtestada Euroopa direktiivi, millega tagatakse, et igas 
liikmesriigis ei tohi olla rohkem kui 30% kolmandatest riikidest pärit elanikke. 
See eesmärk peaks olema saavutatud 2030. aastaks ja Euroopa liikmesriigid 
peavad saama selle rakendamiseks toetust. 
 
Soovitame seda, sest ühtlasem geograafiline jaotus võimaldab kohalikel elanikel 
sisserändajaid paremini vastu võtta ja seega ka paremat integratsiooni. See 
protsent on inspireeritud uuest poliitilisest kokkuleppest Taanis.  
 


