


Euroopa tuleviku konverents

Neljanda paneelarutelu „EL maailmas / ränne“ esimese 
aruteluvooru aruanne

Euroopa kodanike neljas paneelarutelu teemal „EL maailmas / ränne“

Esimene aruteluvoor: Strasbourg, 15.–17. oktoober 2021

Euroopa kodanike paneelarutelusid korraldavad Euroopa tuleviku konverentsi
raames Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon.

Käesoleva dokumendi1 koostas töörühm, kuhu kuuluvad organisatsioonid Missions
Publiques, Danish Board of Technology, Deliberativa, Ifok ja Kantar ning mis
vastutab paneelarutelude metoodika ja korraldamise eest. Neljanda paneelarutelu
„EL maailmas / ränne“ esimest aruteluvooru juhatas Danish Board of Technology
ning kaasjuhatajaks oli Ifok.
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Euroopa tuleviku konverentsi neljanda paneelarutelu esimene aruteluvoor toimus
Strasbourgis Euroopa Parlamendis 15.–17. oktoobril 2021. Paneelarutelus osalejaid
tuli tervitama Euroopa Komisjoni demokraatia- ja demograafiaküsimuste
asepresident Dubravka Šuica, kes on üks kolmest konverentsi juhatuse
kaaseesistujast. Paneelarutelu oli pühendatud üldteemale „EL maailmas / ränne“.
Selles paneelis arutati eelkõige ELi rolli üle maailmas, sealhulgas ELi eesmärkide ja
strateegiate üle ELi julgeoleku, kaitse, kaubanduspoliitika, humanitaarabi ja

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

https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=et
https://futureu.europa.eu/assemblies/citizens-panels/f/301/?locale=et


arengukoostöö, välispoliitika ning ELi naabruspoliitika ja laienemise valdkonnas.
Samuti arutati seda, kuidas EL peaks tegelema rändeküsimusega.

1. Metoodika

Esimeses aruteluvoorus toimusid arutelud ja ühistöö kahes vormis:

● 12–14 osalejast koosnevad alarühmad. Igas alarühmas räägiti neljas või viies
keeles ning iga osaleja sai rääkida oma emakeeles. Alarühmade tööd juhtisid
väliste teenuseosutajate konsortsiumi valitud professionaalsed arutelujuhid.

● üldistungid, millel osalesid kõik osalejad. Üldistungeid juhatasid kaks peamist
arutelujuhti.

Täielik ülevaade esimese aruteluvooru etappidest ja olulisematest hetkedest on
esitatud käesoleva dokumendi I lisas.

2. Esimese aruteluvooru kontekst Euroopa kodanike paneelarutelude
protsessis

Euroopa kodanike paneelarutelud on Euroopa tuleviku konverentsi väga oluline osa.
Korraldatakse neli Euroopa kodanike paneelarutelu, et võimaldada kodanikel ühiselt
mõelda selle üle, millist tulevikku nad Euroopa Liidule soovivad.

● Neli paneelarutelu hõlmab 200 Euroopa kodanikku, kes on valitud juhuslikkuse
alusel 27 liikmesriigist

● Kajastatud on ELi mitmekesisus: geograafiline päritolu (kodakondsus ning
linna-/maapiirkond), sugu, vanus, sotsiaal-majanduslik taust ja haridustase

● Igas paneelarutelus osaleb vähemalt üks naissoost ja üks meessoost kodanik
igast liikmesriigist

● Kolmandiku igas paneelarutelus osalejatest moodustavad noored (16–
25aastased). Loodud on spetsiaalne seos selle noorterühma ja Euroopa
noorteürituse vahel.

Esimene paneelarutelu teemal „Tugevam majandus, sotsiaalne õiglus ja töökohad /
haridus, kultuur, noored ja sport / digiüleminek“

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

Kolmas paneelarutelu teemal „Kliimamuutused ja keskkond / tervis“

Neljas paneelarutelu teemal „EL maailmas / ränne“
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Iga Euroopa kodanike paneelarutelu 20 esindajat, kellest vähemalt üks kolmandik on
nooremad kui 25aastased, osalevad konverentsi täiskogul, kus nad tutvustavad oma
arutelude tulemusi ja arutavad oma soovitusi teiste osalejatega. Paneelarutelude
korraldamisel võetakse arvesse mitmekeelsel digiplatvormil konverentsi raames
kogutud arvamusi, andes konverentsi täiskogule liidu jaoks koostatud soovitustena
sisendi järelmeetmete võtmiseks.

3. Ekspertide ja mitmekeelse digiplatvormi panus neljanda paneelarutelu
„EL maailmas / ränne“ esimeses aruteluvoorus

Arutelude ja ühistöö toetamiseks kutsus konverentsi ühissekretariaat konverentsi
juhatuse kaaseesistujate nimel selle paneelarutelu esimeses aruteluvoorus osalema
kaheksa tunnustatud eksperti. Eksperdid andsid ülevaate üldteema kõige
olulisematest aspektidest ning ELi peamistest praegustest ja tulevastest
väljakutsetest seoses selle paneelarutelu kahe teemaplokiga: EL maailmas ja ränne.
Paneelarutelus osalejatele anti ka mitmekeelse digiplatvormi esimese vahearuande
asjakohased osad ja mõttekaardid.

Foto © Euroopa Liit, 2021 – Allikas: EC / Elyxandro Cegarra

Esimese teemaploki „EL maailmas“ eksperdid:
● Federica Mogherini, Euroopa Kolledži rektor
● Elmar Brok, Müncheni julgeolekukonverentsi erinõunik, endine Euroopa 

Parlamendi saadik

https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/
https://www.coleurope.eu/whoswho/person/federica.mogherini
https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcEVXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ccb2609f3433ec020b3055170aacd363d84503e7/sn03411-re01.en21(1).pdf


● Federiga Bindi, Rooma Tor Vergata ülikooli Jean Monnet’ õppetooli 
professor

● Elvira Fabry, Jacques Delors’i Instituudi vanemteadur
● Julian Voje, Müncheni julgeolekukonverentsi poliitikaosakonna juhataja

Teise teemaploki „Ränne“ eksperdid:

● Rainer Münz, Euroopa Poliitikastrateegia Keskuse erinõunik
● Florian Trauner, Brüsseli Vaba Ülikooli Euroopa-uuringute professor
● Lyra Jakulevičienė, Mykolas Romerise Ülikooli professor

Üldistungite videosalvestisi näeb siin:

● 15.     oktoobril 2021 toimunud     üld  istung, kus esines tervituskõnega konverentsi
kaaseesistuja, Euroopa Komisjoni asepresident Dubravka Šuica

● 16.     oktoobril     2021 toimunud     üld  istung, kus esinesid sõnavõttudega eksperdid
teemal „EL maailmas“

● 16.     oktoobril     2021 toimunud     üld  istung, kus esinesid sõnavõttudega eksperdid
teemal „Ränne“

● 17.     oktoobril 2021 toimunud     üld  istung  , kus kuulutati välja töösuunad
● 17.     oktoobril 2021 toimunud     üld  istung  , kus töösuunad võeti lõplikult vastu ja

valiti 20     esindajat

© Euroopa Liit 2021 – Allikas: EP / Brigitte Hesse
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https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210435
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211170
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210434
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211169
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-210433
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211168
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211168
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211168
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211167
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211167
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211167
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211166
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211166
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-211166
https://odysseus-network.eu/members/lyra-jakuleviciene/
https://researchportal.vub.be/en/persons/florian-trauner
https://www.apa-campus.at/trainer/dr-rainer-muenz/
https://securityconference.org/ueber-uns/vorsitz-team/
https://institutdelors.eu/en/tous-les-contributeurs/fabry-elvire/
https://economia.uniroma2.it/ba/globalgovernance/teaching-staff/34-140/bindi-


4. Aruteluvooru peamised tulemused

Esimese aruteluvooru lõpus võtsid sellel paneelarutelul osalejad nende teemade
alusel, mida nad olid tõstatanud, arutanud ja pidanud esmatähtsaks seoses
paneelarutelu üldteemaga „EL maailmas / ränne“, vastu viis töösuunda. Need viis
töösuunda ja igas töösuunas käsitletud teemarühmad leiate allpool esitatud tabelist.

Teistest
sõltumatus ja

stabiilsus

EL
rahvusvahelis
e partnerina

Tugev EL rahu
hoidvas

maailmas

Ränne
inimlikust

vaatenurgast
vaadelduna

Vastutustunne
ja solidaarsus

ELis

● ELi 
autonoomia

● Piirid

● Kaubandus ja 
suhted 
eetilisest 
vaatenurgast 
vaadelduna

● Rahvusvahelis
ed 
kliimameetme
d

● Euroopa 
väärtuste 
edendamine

● Julgeolek ja 
kaitse

● Otsuste 
tegemine ja 
ELi 
välispoliitika

● Naabrus ja 
laienemine

● Rände 
põhjustega 
tegelemine

● Humaansed 
kaalutlused

● Integratsioon

● Rände 
hajutamine

● Ühtne 
varjupaigakäsi
tlus



Lisad

I lisa

Esimese aruteluvooru ülevaade

Esimene aruteluvoor: etapiviisiline lähenemine

Kõigi nelja Euroopa kodanike paneelarutelu esimene aruteluvoor koosneb
järgmistest etappidest.

· Esimene etapp. Arutelu selle üle, mida tähendab kodanike jaoks Euroopa Liit
ja millised on ELi tulevikuvisioonid

Kõigepealt arutasid kodanikud, mida Euroopa Liit praegu igapäevaelus nende jaoks
tähendab ja kuidas nad on ELiga seotud, ning seejärel pakkusid välja oma visioonid
ELi tuleviku kohta 2050. aastaks.

· Teine etapp. Paneelarutelu üldteemaga seotud teemade tõstatamine ja
prioriseerimine

Oma kogemuste ja teadmiste põhjal ning ekspertide panust arvesse võttes määrasid
kodanikud kindlaks ja prioriseerisid paneelarutelu üldteemaga seotud teemad.

© Euroopa Liit 2021 – Allikas: EP / Brigitte Hesse
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Reede, 15. oktoober 2021

Üldistung

Eesmärk: tervitada osalejaid; selgitada konverentsi eesmärki ja korraldust

(platvorm, paneelarutelud, täiskogu); tutvustada nädalavahetuse ajakava

Kaaseesistuja, komisjoni asepresidendi Dubravka Šuica kõne

Alarühmade töö

Eesmärk: osalejad tutvuvad üksteisega ja räägivad, mida EL nende jaoks

tähendab ja kuidas nad on sellega oma igapäevaelus seotud

Laupäev, 16. oktoober 2021

Alarühmade esimene töösessioon

Eesmärk: osalejad kasutasid oma kujutlusvõimet ja pakkusid välja ELi

tulevikuvisioone

Esimene üldistung

Eesmärk: eksperdid jagasid arvamusi esimese teemaploki „EL maailmas“ kohta.

Kirjeldati mitmekeelse digiplatvormi peamisi postitusi ja eksperdid kommenteerisid

selle platvormi esimeses vahearuandes sisalduvaid asjaomaseid mõttekaarte.

Teine üldistung

Eesmärk: eksperdid jagasid arvamusi teise teemaploki „Ränne“ kohta. Kirjeldati

mitmekeelse digiplatvormi peamisi postitusi ja eksperdid kommenteerisid selle

platvormi esimeses vahearuandes sisalduvaid asjaomaseid mõttekaarte.

Alarühmade teine töösessioon



Eesmärk: osalejad nimetasid teemasid, mis tulid neile pähe oma alarühmaga
seotud laiemale teemaplokile mõeldes. Iga alarühm seadis prioriteediks viis teemat
ning arutas probleeme ja küsimusi, mis võivad tekkida nende viie teema
üksikasjalikumal käsitlemisel teises aruteluvoorus.

Pühapäev, 17. oktoober 2021

Esimene üldistung

Eesmärk: arutelujuhid selgitasid töösuundade teemarühmadeks jaotamise

protsessi ning tutvustasid viit kavandatud töösuunda.

Alarühmade töö

Eesmärk: arutelujuhid kogusid osalejatelt tagasisidet töösuundade kohta; osalejad

kinnitasid pakutud töösuunad ja sõnastasid muudatusettepanekud.

Teine üldistung

Esimene eesmärk: arutelujuhid jagasid töösuundade kohta välja pakutud

muudatusettepanekuid; osalejad kiitsid muudatused ja lõplikud viis töösuunda

ühiselt heaks; arutelujuhid selgitasid järgmisi samme.

Teine eesmärk: paneelarutelu esindajate loosimine nende hulgast, kes olid ennast

vabatahtlikult pakkunud paneelarutelu esindama konverentsi täiskogu istungil. 70

kandidaadi hulgast loositi välja 20.
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II lisa

Kuidas töösuunad luuakse?

Töösuunad luuakse paneelarutelul osalejate poolt tõstatatud eri teemade põhjal, et
järgmistes paneelarutelude voorudes tööd alarühmade vahel lihtsustada ja jagada.
Tegemist on etapiviisilise protsessiga alates eri teemade tõstatamisest kuni lõplike
töösuundade vastuvõtmiseni. Protsessi viis kuues etapis läbi toimetusrühm ja
lõplikud töösuunad kiitsid heaks osalejad. Toimetusrühm koosneb väliste
teenuseosutajate konsortsiumi liikmetest, kellega komisjon sõlmis paneelarutelude
korraldamiseks lepingu. Konverentsi ühissekretariaat teostas järelevalvet selle
protsessi ülesehituse ja läbiviimise üle.

1. Osalejad pakkusid teemad välja alarühmades toimunud teemade arutamise
ajal ning arutelujuhid märkisid need üles. Iga osaleja võis tõstatada enda
jaoks olulisi teemasid (paneelarutelu üldiste teemaplokkide raames). Kõik
teemad tõlgiti automaatselt inglise keelde ja arutelujuht kontrollis, et tõlge
annaks edasi osaleja tõstatatud teema mõtte.

2. Pärast konsolideerimist prioriseeriti teemad järgmises alarühmade
aruteluvoorus. Iga osaleja sai pakkuda välja maksimaalselt 15 tähtsuse
järjekorda seatud teemapunkti. Kõige eelistatavamale teemale anti viis punkti,
järgmisele neli punkti jne. Selleks kasutasid osalejad prioriseerimistabeleid
(anonüümsete hääletussedelitena).

3. Arutelujuht luges kõigi teemade punktid kokku ja seadis need koos
osalejatega pingeritta. Lõplik pingerida kuvati ekraanil ja edastati
toimetusrühmale.



4. Seejärel kasutati teemarühmade moodustamiseks viit kõige rohkem punkte
saanud teemat (või rohkem teemasid võrdse arvu punktide korral) alarühma
kohta. Toimetusrühm vaatas teemad alarühmade kaupa läbi ja tegi kindlaks,
millised teemad olid sarnased või omavahel seotud. Sarnased ja seotud
teemad koondati teemarühmadesse, mis märgistati mingi värvitooni ja/või
esialgse nimega.

5. Järgmise sammuna jaotati kõik need teemarühmad maksimaalselt viide
erinevasse, kuid sidusasse töösuunda. Iga töösuund nimetati/pealkirjastati
vastavalt sellega seotud peamistele teemarühmadele ja teemadele. Eesmärk
oli kasutada osalejate poolt juba kasutatud sõnu ja seega pakkuda välja
pealkirju, mis oleks paneelarutelus osalejate jaoks vähem tehnilised, kuid
tähendusrikkamad.

6. Seejärel esitas toimetusrühm töösuunad ettepanekuna üldistungil ja
alarühmades. Osalejad said kontrollida, kas nende alarühmade teemad on
nõuetekohaselt arvesse võetud, ning taotleda muudatusi seoses
teemarühmade nimetamise, moodustamise ja võimalike täiendustega. Kui
alarühmad muudatused heaks kiitsid, integreeriti need kavandatud
töösuundadesse. Lõpuks tutvustati töösuundi uuesti üldistungil ja kinnitati
ühise heakskiitmise teel. Enne seda lõplikku kinnitamist oli osalejatel veel
võimalus teha üldistungil väiksemaid muudatusi (mis tuli samuti üldistungil
heaks kiita).
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III lisa

Töösuundade, alateemade ja postituste üksikasjalik 
loetelu, mille aluseks on osalejate poolt alarühmades 
määratud pingerida2

Esimene töösuund. Teistest sõltumatus ja stabiilsus

1.1. ELi autonoomia
- Euroopa autonoomia sellistes küsimustes nagu olulised kaubad ja toorained; 

selliste kaupade tootmine ja kättesaadavus (10. rühm, 3. koht)
- ELi strateegiline autonoomia oluliste kaupade tootmisel ja oluliste teenuste 

osutamisel (5. rühm, 1. koht)
- Euroopa Liidu sisene rahanduspoliitika kui vahend, millega välditakse välistest

jõududest sõltumist (6. rühm, 3. koht)
- Maailma suurvõimudest sõltumine – vähendada sõltuvust teiste riikide 

ressurssidest (nt Lähis-Ida fossiilkütused, Hiina tehnoloogiatooted, Venemaa) 
(14. rühm, 2. koht)

- Euroopa Liidu kui globaalse jõu tugevdamine seeläbi, et tugevdame tema 
tööturgu, edendame inimõigusi ja majandust ning soodustame 
kaubanduslepinguid (12. rühm, 1. koht)

- Kaubanduspoliitika: kuidas hoida ressursse endid ja lõpetada kaubanduslik 
sõltuvus kolmandatest riikidest (11. rühm, 1. koht)

- Töö ja tööhõive võimaluste parandamine ELis ühtse platvormi 
kasutuselevõtmise kaudu (4. rühm, 5. koht)

1.2. Piirid
- ELi välispiiride kaitse: piiri kaitsmine ebaseaduslikku sisserände vastu 

(2. rühm, 4. koht)
- Frontexi roll ELi välispiiridel (2. rühm, 5. koht)
- Vahemerel tegutsevate vabatahtlike päästelaevade seaduslikkuse 

kontrollimine, nt sõltumatute asutuste poolt (2. rühm, 3. koht)

Teine töösuund. EL rahvusvahelise partnerina

2.1. Kaubandus ja suhted eetilisest vaatenurgast vaadelduna
- Kaubandussuhete parandamine Hiina ja USAga (4. rühm, 3. koht)
- Ühtsed maksureeglid ELi ja kolmandate riikide jaoks (5. rühm, 3. koht)
- Inimõiguste arvessevõtmine Euroopa kaubandussuhetes (5. rühm, 5. koht)
- ELi roll maailmakaubanduses ja tema positsioon kaubanduspartnerina 

(13. rühm, 3. koht)
- Koostöö maailma suurjõududega – selge kaubandus- ja majanduspoliitika 

kujundamine ELi jaoks suhetes Hiina ja USAga (14. rühm, 5. koht)
- Suhete tugevdamine arengumaadega (nt Aafrikas) (14. rühm, 5. koht)
- Kaubanduspoliitika ja Euroopa Liidu eetiliste väärtuste levitamise ning 

2� Käesolev lisa on masintõlke abil eri keeltest inglise keelde tõlgitud tekstide tõlge.
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Euroopa keskkonna- ja kliimapoliitika ühitamine (10. rühm, 1. koht)
- Hiina kui ihaldusväärne partner; suhete hoidmine selle riigiga nt majandus-, 

välis- ja kaitsepoliitika aspektist (10. rühm, 5. koht)
2.2. Rahvusvahelised kliimameetmed

- EL peaks globaalse soojenemise vastases võitluses võtma juhtrolli (4. rühm, 
1. koht)

- Keskkonnakaitse (10. rühm, 2. koht)
- ELi kliimamuutuste poliitika (5. rühm, 2. koht)
- ELi roll kliimameetmete jõustamisel ja teiste riikide innustamisel, et nad 

järgiksid reegleid (13. rühm, 1. koht)
- Rahvusvaheline kliimakoostöö (9. rühm, 1. koht)

2.3. Euroopa väärtuste edendamine
- EL kui üleilmne demokraatia eeskuju ja selle tagaja (4. rühm, 2. koht)
- Võrreldes maailma lõunapoolsete riikidega, peaks EL olema nähtavam 

võrdsete võimaluste, sotsiaal-majandusliku arengu ja õiglaste elutingimuste 
küsimuses (4. rühm, 4. koht)

- EL kui inimõiguste saadik. Piiril hukkuvad inimesed (13. rühm, 5. koht)
- Korruptsioon – ühise korruptsioonivastase strateegia loomine ELi tasandil 

(14. rühm, 4. koht)
- EL kui majanduslik suurvõim [kes kasutab oma võimu väärtuste 

edendamiseks (kodanike selgitus)] (9. rühm, 4. koht)
- EL peab suurendama selliste ettevõtete maksustamist, kes kasutavad 

tegevuse edasiandmist (sh kolmandatele riikidele) või kel on monopoolne 
seisund, ja kasutama võimalusi määrata trahve, juhul kui rikutakse töötajate 
õigusi, näiteks kasutatakse sunniviisilist tööd või lapstööjõudu (9. rühm, 
5. koht)

- Tavapäraste välispoliitika vahendite läbivaatamine rahu edendamise 
eesmärgil (6. rühm, 5. koht)

- Ühiste Euroopa väärtuste edendamine Euroopa Liidus ja sellest väljaspool 
ning Euroopa struktuuride laiendamine liidust väljapoole (12. rühm, 2. koht)

Kolmas töösuund. Tugev EL rahu hoidvas maailmas

3.1. Julgeolek ja kaitse
- Ühise Euroopa armee loomine (6. rühm, 4. koht)
- Kas me vajame Euroopa armeed? (10. rühm, 5. koht)
- Kaitseküsimused – ühise kaitsestrateegia loomine ELi tasandil (14. rühm, 

1. koht)
- Ühise armee võimete tõhus haldamine ELis (5. rühm, 4. koht)
- Ühisesse Euroopa armeesse kui ühisesse kaitsemehhanismi panustamine 

(9. rühm, 3. koht)
- Julgeolek ja kaitse: kas Euroopa ühise armee loomine on võimalik? (11. rühm,

4. koht)
- Küberturvalisuse reguleerimine (14. rühm, 3. koht)
- Välispiiride kaitse (13. rühm, 2. koht)
- Konflikte ja sõdu käsitlev diplomaatiline tegevus maailmas (12. rühm, 4. koht)



3.2. Otsuste tegemine ja ELi välispoliitika
- Vaadata läbi Euroopa Liidu Nõukogu otsuste tegemise ühehäälsuse nõue 

(6. rühm, 1. koht)
- Vaadata läbi Euroopa Parlamendi roll ELi otsuste tegemise protsessis 

(6. rühm, 2. koht)
- Ühehäälsus – millised on ELi sanktsioonid, juhul kui riigid ei pea 

kokkulepetest kinni (9. rühm, 2. koht)
- Välispoliitika: ELi liikmesriigid vajavad rahvusvahelistes organisatsioonides 

osaledes ühtset poliitikat (11. rühm, 5. koht)
- Liikmesriikide ühehäälsus. Liikmesriikide endi huvid on teisel kohal (12. rühm, 

5. koht)
- Ühehäälsuse nõude läbivaatamine (13. rühm, 4. koht)

3.3. Naabrus ja laienemine
- ELi laienemine: kuidas käsitleda vetoõigust uute riikide puhul (11. rühm, 

2. koht)
- Justiitsküsimused: Kuidas õiguslikult reguleerida naaberriikidega ühist huvi 

pakkuvaid küsimusi (11. rühm, 3. koht)

Neljas töösuund. Ränne inimlikust vaatenurgast vaadelduna

4.1. Rände põhjustega tegelemine
- Lähteriiki jäämise eesmärgil abi andmine (ja abi kasutamise kontrollimine) 

(7. rühm, 2. koht)
- Rände põhjustega tegelemine; lähteriikide abistamine sealsete elutingimuste 

parandamisel; vabatahtlike rändajate sihipärane koolitamine ja nende 
toetamine väljaõppe saamisel ja hariduse omandamisel päritoluriikides 
(3. rühm, 2. koht)

- Rände põhjused ja päritolu (8. rühm, 4. koht)
- Päritoluriikide toetamine (15. rühm, 4. koht)
- Rände põhjustega tegelemine; kliima, radikaliseerumine (1. rühm, 5. koht)

4.2. Humaansed kaalutlused
- Inimkaubandus (7. rühm, 2. koht)
- Töö ELi pagulaslaagritega (15. rühm, 3. koht)
- Inimõiguste ja ühtsete humanitaarnormide järgimine töös rändajatega 

(3. rühm, 5. koht)
4.3. Integratsioon

- Uustulnukate kohanemine (administratiivne, kultuuriline, dialoog) / 
integratsiooni professionaalne juhtimine (7. rühm, 5. koht)

- Rände destigmatiseerimine / rände kui fakti tunnistamine (15. rühm, 5. koht)
- Rändajate saabumisjärgne kultuurilise integreerimise protsess (8. rühm, 

5. koht)
- Euroopas kodakondsuse saamise tingimused ja järelmeetmed (8. rühm, 

1. koht)
- Integratsioon: õigused ja kohustused (1. rühm, 3. koht)
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Viies töösuund. Vastutustunne ja solidaarsus ELis

5.1. Rände hajutamine
- Väljastpoolt Euroopat saabunud rändajate jaotamise põhimõtted (8. rühm, 

2. koht)
- Euroopas rakendatav jaotusmenetlus; Dublini süsteemi reform (3. rühm, 

4. koht)
- Mida saaks EL teha, et saavutada rändajate õiglane jaotamine ELi 

liikmesriikide vahel (1. rühm, 2. koht)
- Jaotus ELi saabumisel (7. rühm, 4. koht)
- Pagulaste õiglane jaotamine: kvoodid, rahaline toetus ELi liikmesriikidele ja 

Türgile, inimõiguste järgimine (2. rühm, 2. koht)
- Püsiv, paindlik ja survekindel rändajate vastuvõtusüsteem, mis suudab tulla 

toime suure koormusega ja hädaolukorras (1. rühm, 4. koht)
- Kuidas parandada ELi rändeteemalist kommunikatsiooni? Rändega seotud 

mõistete ja põhjuste eristamine (nt sõjapõgenikud, majanduspõgenikud) 
(2. rühm, 5. koht)

- ELi vananeva ühiskonnaga seotud poliitikapõhimõtted: ühtne 
pensionisüsteem (12. rühm, 3. koht)

5.2. Ühtne varjupaigakäsitlus
- Töö lapsrändajatega (3. rühm, 3. koht)
- Riiklike normide ühtlustamine ja lihtsustamine (7. rühm, 3. koht)
- ELi ja selle liikmesriikide rändepoliitika sõnastamine (8. rühm, 3. koht)
- Varjupaigamenetluste sisu kindlaksmääramine (keele omandamine, 

kooliharidus jne) (15. rühm, 2. koht)
- Varjupaigapoliitika kriteeriumid: millal tekib varjupaiga saamise õigus? Kas 

olemas võiksid olla ühtsed Euroopa normid ja standardid? (3. rühm, 1. koht)
- Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomine ja rändeküsimuses suurem 

kompetentsus Euroopa tasandil (15. rühm, 1. koht)
- Varjupaigamenetlus: varjupaigamenetluse sõltumatu rakendamine, 

ühtlustamine ja kestus (2. rühm, 1. koht)
- ELi liikmesriikide rändealase koostöö tugevdamine, näiteks Dublini süsteemi 

reformi abil (10. rühm, 4. koht)
Varjupaigajuhtumite ühetaoline menetlemine ELis; selgus ja kiirus (1. rühm, 1. koht)



IV lisa

Täielik loetelu alarühmade panustest nende tegemise originaalkeeles

NB! Arutelujuhtide märkmed teemade kohta. Iga arutelujuht tegi märkmeid oma emakeeles.

Esimene teemaplokk „EL maailmas“

Originaalkeel

Rühm 4
(saksa
keel)

1. EU sollte führend sein im Kampf gegen die Klimaerwärmung
2. EU als Rollenmodell und Garant für Demokratie weltweit
3. Bessere Handelsbeziehungen mit China und USA entwickeln
4. EU sollte eintreten für Chancengleichheit, sozio-ökonomische Entwicklung und gerechte Lebensbedingungen gegenüber den 
Ländern des globalen Südens
5. Die Arbeits-und Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU über eine Plattform verbessern
6. Die EU sollte sich dazu verpflichten die Vielfalt der Nationen aufrecht zu erhalten und auf internationaler Ebene zu verbreiten
7. (Sprachliche und kulturelle) Verbindungen der EU mit Afrika und Mittel-und Lateinamerika intensivieren, um den (kulturellen) 
Austausch zu fördern und unabhängig zu werden
8. Kooperation der EU für Außeneinsätze und/oder eine Europäische Armee
9. Die EU entscheidungs- und handlungsfähiger machen
10. Weiterentwicklung der EU Governance das jeder EU Mitgliedsstaat (große und kleine) eine Stimme haben und angemessen 
berücksichtigt werden

Rühm 5
(saksa
keel)

1. Strategische Autonomie der EU bei der Herstellung wichtiger Güter und Dienstleistungen
2. Klimapolitik der EU
3. Einheitliche Steuerregeln für Drittstaaten
4. Effizientes Fähigkeitsmanagement gemeinsamer Streitkräfte in der EU
5. Die Berücksichtigung von Menschenrechten in den europäischen Handelsbeziehungen
6. EU Politik zu Menschenrechten und Geschlechteridentität in und außerhalb der EU
7. Der Einsatz der EU für internationale Kinderrechte in der Welt
8. Kommunikation und Aufklärung der EU-Bürger zur außenpolitischer Strategie der EU
9. Handel der EU mit autoritären Staaten (China und Russland)
10. Engagement für Bildung und Vermittlung von Werten der EU in der Welt
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11. Die Integration der osteuropäischen Staaten
12. Gemeinsame Sicherung der Außengrenzen der EU

Rühm 6
(portugali

keel)

1. Rever a decisão por uninimidade do Conselho Europeu.
2. Rever o papel do Parlamento Europeu no processo de decisão da UE.
3. Política financeira interna da União Europeia como meio de evitar dependências de potências externas.
4. Criação de um exército comum europeu?
5. Rever os instrumentos tradicionais de política externa com o objectivo de fomentar a paz.
6. Rever as relações comerciais com países externos.
7. Equilíbrio entre sanções e cooperação, baseado nos valores europeus, nas relações com potências externas.
8. Política comercial da União Europeia como veículo transmissor dos princípios e das normas fundamentais da União.
9. Rever a política financeira externa da União Europeia.

Rühm 9
(taani keel)

1. Internationalt samarbejde om klima
2. Enstemmighed - EU sanktionerer, når lande ikke lever op til aftaler
3. Opbygge en fælles europæisk hær - en fælles forsvarsmekanisme
4. EU som handelsmagt der bruger sine økonomiske midler til at fremme vores værdier.
5. EU sanktionerer virksomheder der outsourcer og ikke overholder EUs love og arbejdstagerrettigheder både indenfor og udenfor 
EU
6. EU støtte stabillitet og vækst i tredjelande
7. Sikre EUs uafhængighed af eksterne lande og råstoffer - samtidig bibeholde internationale relationer
8. Arbejdstageres rettigheder indenfor EU, f.eks. fælles standarder for aflønning af talent
9. samle landene internt i EU, inden yderligere udvidelse af unionen
10. officiel repræsentant for europa og dermed en fælles repræsentation internationalt
11. Lissabontraktat og våbenhandel

Rühm 10
(saksa
keel)

1. Die Handelspolitik verbinden mit der Verbreitung der ethischen Werte der Europäischen Union und der Europäischen Umwelt- 
und Klimapolitik.
2. Umweltschutz
3. Autonomie von Europa in Bezug auf wichtige Güter und Rohstoffe: Produktion und Verfügbarkeit dieser Güter
4. Verbesserung der Zusammenarbeit der Staaten der EU beim Thema Migration: zum Beispiel durch eine Reform des Dublin-
Vertrages
5. Brauchen wir eine Europäische Armee?
6. Der Umgang mit und das angestrebte Verhältnis zu China: zum Beispiel in den Bereichen Wirtschafts-, Außen- und 
Sicherheitspolitik.
7. EU-Erweiterung
8. Kontrolle von Investitionen aus Drittstaaten in Europa
9. Die Emanzipation der EU in der Welt.
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10. Gemeinsame Entwicklungspolitik für die Welt außerhalb der Europäischen Union.
11. DIe Verbreitung der Werte der Europäischen Union in der Welt: Mit welchen Mitteln soll das passieren?
12. Eine Eigenständige Versorgung der EU mit Impfstoffen zur Prävention von weiteren Pandemien.

Rühm 11
(hispaania

keel)

1. Política comercial: cómo proteger los propios recursos y frenar la dependencia comercial de terceros países
2. Ampliación de la UE: cómo gestionar el veto a nuevos miembros
3. Justicia: cómo podemos regular las leyes que afectan a las cuestiones comunes con países vecinos
4. Seguridad y defensa: ¿es posible contar con una fuerza militar conjunta a nivel europeo?
5. Política exterior: los países de la UE necesitan una política unificada cuando participan en organismos internacionales
6. Ampliación de la UE: consolidar la UE-27 para evitar otro Brexit antes de seguir ampliando la Unión Europea
7. Ayuda humanitaria: cuál es la capacidad de respuesta de la UE en terceros países
8. Política exterior: qué papel debe jugar la UE en la OTAN
9. Imagen de la UE: ¿cómo nos ven? ¿Tenemos una identidad común de cara al exterior?

Rühm 12
(poola
keel)

1. Wzmocnienie Unii Europejskiej jako potęgi światowej poprzez umocnienie rynku pracy, praw człowieka, gospodarki i promowanie
umów handlowych
2. Promowanie wspólnych wartości europejskich wewnątrz i na zewnątrz Unii Europejskiej i rozszerzenie struktur europejskich
3. Polityka wobec starzejącego się społeczeństwa UE. Ujednolicony system emerytalny
4. Działania dyplomatyczne na całym świecie odnośnie konfliktów i wojen
5. Jednogłośność państw członkowskich. Interesy własne każdego kraju na drugim miejscu
6. Usunięcie prawa veto
7. Ambasady Unii Europejskiej, a nie tylko delegacje. Jedna ambasada reprezentująca wszystkie kraje członkowskie w krajach 
poza Unią
8. Przybliżenie tematów dotyczących Unii Europejskiej w świecie jej obywatelom. Tak, żeby to nie były odległe tematy, żeby było 
widać powiązania z życiem codziennym
9. Unia Europejska jako patron rozwiązywania problemów systemu zdrowia
10. Porozumienie z Chinami
11. Unia Europejska jako lider niesienia pomocy humanitarnej
12. Jak najszybsze rozszerzenie Unii Europejskiej
13. Jeden głos wszystkich państw członkowskich w odniesieniu do organizacji międzynarodowych

Rühm 13
(hollandi

keel)

1. Rol van de EU in klimaathandhaving en stimuleren van de andere staten om zich aan de regels te houden
2. Defensie en bescherming van de buitengrenzen
3. Rol van de EU in de wereldhandel en de positie als handelspartner
4. Herziening van de unanimiteitsregel
5. EU als ambassadeur om de mensenrechten te verdedigen vb. mensen sterven aan de grenzen
6. Gemeenschappelijk energiebeleid van de EU
7. Het bieden van ontwikkelingshulp

Neljanda paneelarutelu esimene aruteluvoor – 19



8. Unanimiteit in Europa, vb Europese ambassade
9. Regels rond migratie
10. Rol van EU als promotor van de democratie
11. Gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in het kader van het behoud van vrede
12. Uitbreiden van de lidstaten ja of nee? en hoe?
13. Rol van de EU in de wereldgezondheid

Rühm 14
(rumeenia

keel)

1. Aparare- Crearea unei strategii de aparare comune la nivel UE
2. Fonduri- Crearea unui mecanism pentru mai multa transparenta in alocarea fondurilor Europene
3. Dependența de Marile Puteri ale lumii- Reducerea dependentei de resursele altor tari (ex: combustibili fosili din Orientul Mijlociu, 
productia tehnologica din China, Rusia)
4. Reglementarea securitatii cibernetice
5. Anti-drog- Crearea unei divizii speciale pentru lupta contra drogurilor la nivelul UE
6. Transparenta- Verificarea proceselor de insitutii apolitice noi care sa verifice procesele
7. Coruptie- Crearea unei strategii de combatere a coruptiei la nivelul UE
8. Unificarea vocii UE la nivel global (politica, acorduri, comert)
9. Colaborare cu Marile Puteri ale lumii - Crearea unor politici de comert si economice clare la nivel UE in raportul cu China si SUA
10. Intarirea relatiilor cu tarile in curs de dezvoltare (ex: Africa)

Teine teemaplokk „Ränne“

Originaalkeel

Rühm 1
(rootsi
keel)

1. Likvärdig handläggning i asylärenden i EU; tydlighet och snabbhet
2. Hur kan Eu arbeta för en rättvis fördelning av migranter mellan EU-länder
3. Integration: rättigheter och skyldigheter
4. Ett hållbart flexibelt stresståligt system för mottagande av migranter med beredskap för hög belastning och nödsituationer
5. Åtgärda orsaker till migration; klimat, radikalisering
6. Vad har fungerat ; Studier av andra generationers migranter
7. Hur kan EU se över hur rädslor och stereotyper påverkar mottagande och integration i mottagarländer
8. Hur kan Eu arbeta för trauma behandling för migranter
9. Hur kan EU följa upp efterlevnad av sina egna regler på området
10. kan EU upprätta en institution för säkra villkor för medborgare och nyanlända migranter
11. Hur kan Eu arbeta med politikers ensidiga negativa bild migranter som hot
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Rühm 2
(saksa
keel)

1. Asyl-Verfahren: Unabhängige Durchführung, Vereinheitlichung und Länge der Asylverfahren
2. Gerechte Verteilung der Flüchtlinge: Quota, finanzielle Unterstützung für EU-Länder & für die Türkei, Einhaltung der 
Menschenrechte
3. Kontrolle der Legalität der NGO-Rettungsschiffe im Mittelmeer z.B. durch unabhängige Authoritäten
4. Sicherheit der EU-Außengrenzen: Grenzschutz vor irregulärer/illegaler Immigration
5. Wie Kommunikation der EU über Migrationsthemen verbessern. Differenzierung der Migrations-Begriffe und Ursachen (z.B. 
Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge)
5. Rolle der Frontex an den EU-Außengrenzen
6. Wie Integration und Inklusion erfolgreich gestalten und "Ghettos" vermeiden.
7. Bekämpfen von Ursachen von Migration: z.B. durch Stärkung von Handel, Landwirtschaft, bessere Kommunikation über das 
Leben in der EU
8. Förderung von Produktionsstätten in Ländern mit niedrigen Löhnen - mit Fokus auf Migranten
9. Irreguläre Einwanderung als Bedrohung: Realität oder Wahrnehmung?
10. Konflikte mit anderen Großmächten, wenn sich die EU in Ländern einmischt, in denen Krieg herrscht
11. Unterschiedliche Sozial- und Lebensstandards von Ländern der EU: ihr Einfluss auf die Auswahl von Migrations-Destinationen
12. Positive und negative Auswirkungen der Migration von Fachkräften
13. Lebensqualität in Flüchtlingslagern

Rühm 3
(saksa
keel)

1. Kriterien der Asylpolitik: wann hat jemand ein Recht auf Asyl? Kann es dafür eine gemeinsame europäische Regelung und 
gemeinsame Standards geben?
2. Bekämpfung von Gründen der Migration; Beihilfen zur Verbesserung der Lebensstandards in den Ursprüngsländern; gezielte 
Qualifikation von freiwilligen Migranten in Europa, Unterstützung von Qualifikation und Ausbildung in den Ursprungsländern
3. Umgang mit minderjährigen Migranten
4. Verteilungsverfahren innerhalb Europas; Reform des Dublin Systems
5. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
6. Unterstützung von Integrationsmaßnahmen für Migranten: gemeinsame Programme und finanzielle Unterstützung
7. Europaweite Aufklärungsarbeit und Bildungsprogramme zum Abbau von Vorurteilen und Ängsten gegenüber Migranten
8. Umgang mit Flüchtlingen im Mittelmeer
9. Einhaltung von Menschenrechten und einheitliche humanitären Standards im Umgang mit Migranten
10. Internationale Abkommen mit außer-europäischen Ländern zum Umgang mit Migration und zur Verteilung von Migranten
11. Politische Grundlagen, Standards und Massnahmen zur Rückführung von Migranten: wie gehen wir mit Migranten um, die keinen
Aufenthaltsstatus in Europa bekommen?
12. Einheitliche Kriterien zur Anerkennung von Asylanten und freiwilligen Migranten sowie zu Verfahren und zur Behandlung von 
Migranten bei der Ankunft in der EU, wie können diese Kriterien europaweit durchgesetzt werden
13. Interne Migration innerhalb Europas

Rühm 7 1. Aide pour rester dans le pays de départ (et contrôle de ces aides)
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(prantsuse
keel)

2. Traite d'êtres humains
3. Uniformisation et simplification des règles nationales
4. Répartition des arrivées dans l'UE
5. "Adaptation aux nouveaux arrivants (administratif, culturel, dialogue)
6. / Professionalisation de l'intégration"
7. Emploi et formation / Protection des travailleurs immigrés
8. Collaboration avec les pays d'origine
9. Géopolitique des réfugiés (ex. Turquie, Russie)
10. Migration intra-européenne / Liberté de circulation
11. Gestion des demandes de séjours refusées (conditions et conséquences)
12. Définition du droit d'asile et des critères
13. Migrations climatiques
14. Anticipation des besoins de migration (vieillissement)
15. Lutte contre la ségrégation (qui conduit parfois à la criminalité et la radicalisation)
16. Contrôle de l'immigration humain
17. Migrations liées aux crises économiques (liées au COVID)
18. Migration économique qualifiée (stratégie et obstacles)
19. Visas européens (séjour et tourisme)

Rühm 8
(prantsuse

keel)

1. Conditions d'accès à la citoyenneté européenne et suivi
2. Politique de répartition des migrants non européens
3. Définition d'une politique migratoire entre l'Europe et les Etats membres
4. Les causes et les origines de la migration
5. Processus d'intégration culturelle des migrants à leur arrivée
6. La migration des citoyens européens au sein de l'UE dans le but de trouver un emploi
7. Les politiques extérieures de l'UE en relation avec les principaux pays d'origine de migration
8. La migration issue des territoires frontaliers de l'Est
9. Harmonisation des aides sociales evers les migrants arrivants en UE
10. La gestion migratoire des enfants arrivés illégalement en amont et en aval
11. Les politiques d'accueil des migrants dans les zones frontalières
12. La législation autour de l'interventionnisme militaire des pays membres

Rühm 15
(saksa
keel)

1. Herstellung eines einheitlichen europäischen Asylsystems und mehr Kompetenz in Migrationsfragen auf europäischer Ebene
2. Inhaltliche Ausgestaltung der Asylverfahren (Spracherwerb, schulische Bildung, etc.)
3. Umgang mit EU-Flüchtlingslagern
4. Unterstützung von Herkunftsländern

Neljanda paneelarutelu esimene aruteluvoor – 22



5. De-Stigmatisierung von Migration / Anerkennung von Migration als Tatsache
6. Unterscheidung von Asyl und Migration
7. Integration von Migrantinnen und Migranten
8. Migration und Integration als Bildungsaufgabe
9. Bewertung der aktuellen Asylverfahren in europäischen Mitgliedsstaaten
10. Migration als kontrollierter Prozess
11. Verlängerung des EU-Türkei-Abkommens
12. Kompetenzbasierte Migration verstärken
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